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ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้
ส ามารถจั ดการศึ กษา ได้ มี คุณภาพตามที่ ม าตรฐานก าหนดไว้  และในการด า เนิ น งานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

 ตามท่ีโรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
99.37 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

95.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   99.59 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 90.62 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
99.11 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

99.12 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

99.08 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 99.69 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.96 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 98.85 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 98.85   มีคุณภาพระดับ 5.00 ผลการประเมิน ดีเย่ียม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป    ใช่  ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมนิในระดบัดีขึ้นไปไมน่้อยกว่า 12 มาตรฐาน ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมนิคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ - ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๑๒๗๙๗  โทรสาร ๐๕๕-๗๑๒๗๙๗    
E-mail : chr2010@chr.ac.th  Website : www.chr.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร   จังหวัดก าแพงเพชร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑๖ 
ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวา   
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔  (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้แต่ละเทศบาลได้
ด าเนินจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  มีที่ดิน 
จ านวน ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวาในสมัย  นายด ารง วรรณรัตน์ ต าแหน่งนายเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชรซึ่งได้รับบริจาค
จากคุณตาทองอินทร์และคุณยายชุ่ม ดีสาร ท าการก่อสร้างโดยเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร        เป็น
จ านวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 ปี  พ.ศ.๒๕๔๘ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในสมัย นายเกียรติชัย  ติรณศักดิ์สกุล ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณ  ๕,๘๙๔,๐๐๐บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน)  เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารเรียน จ านวน   ๑๕  ห้องเรียน 
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                        จ านวน  ๑  หลัง 
 ก่อสร้างอาคารสุขา                                    จ านวน  ๒  หลัง 
 ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่                          จ านวน  ๑  แห่ง 
 ปูตัวหนอนรอบ ๆ อาคารเรียน  คสล. 2 ชั้น 
 ปรับปรุง ถมดินสนามฟุตบอล                        จ านวน  ๑  แห่ง 
 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบพ้ืนที่โรงเรียนชากังราววิทยาทั้งหมด  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        
ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้โอนย้ายไปเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  น าโดย นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร 
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเป็นส าคัญ มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา  (โดยจัดการศึกษาเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

mailto:chr2010@chr.ac.th
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๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เป็น “โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)” ตามประกาศเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ลงวันที่  ๑๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ  เป็นจ านวนเงิน  
๑๗,๒๔๗,๐๐๐  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือรองรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  อาคารเรียนขนาด  ๔  ชั้นล่างโล่ง  ๑๒  ห้องเรียน     จ านวน  ๑  อาคาร 
  อาคารอเนกประสงค์                                 จ านวน   ๑  อาคาร 
  อาคารสุขา                                                   จ านวน  ๑  อาคาร 
 เปิดท าการเรียนการสอนจัดห้องเรียนเป็น  ๖ ห้อง ๆ ละ  ๓๐ – ๓๕ คน โดยจัดการเรียนการสอน  ดังนี้  
  ๑.  โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต              จ านวน  ๑   ห้อง  
  ๒.  โครงการ Mini English Program                   จ านวน   ๑   ห้อง 
  ๓.  ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป                       จ านวน  ๔    ห้อง  
 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  



๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีลา  อภยัราช  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)  สาขา          
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๗๒ ๐๗๔๗   e-mail: suchee_la @hotmail.com   
  
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
  

 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวสุชีลา  
อภัยราช 

๕๗ ๓๑ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/เชี่ยวชาญ 

ป.โท บริหารการศึกษา   

๒ นางอังคณา   
พึ่งพัก 

๕๔ ๓๐ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๘ 

๓ นายศุภณัฐ  
ดิลกคณุธรรม 

๔๗ ๒๐ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๔๘ 

๔ นางนาตยา   
ฤทธิธรรม 

๔๖ ๒๑ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

๕ นางกรวิพา  ส าโรง ๔๓ ๑๙ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

๖ นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

๕๕ ๒๔ ครู ช านาญการ ป.ตร ี การประถมศึกษา การงานอาชีพ ๔๘ 

๗ นางสาววิไลรัต   
เกิดเทพ 

๕๙ ๓๗ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย ๔๘ 

๘ นางสาวละเอียด   
บดีรัฐ 

๕๕ ๒๖ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

สังคม 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๔๘ 

๙ นายบวงสวง   
น้อมเศียร 

๔๑ ๑๘ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๔๘ 

๑๐ นายสุทธิ    
มีขันหมาก 

๔๑ ๑๘ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี ดนตรีศึกษา ศิลปะ (ดนตรี) ๔๘ 

๑๑ นายแดนชัย   
วงค์เวียน 

๓๙ ๑๓ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

๑๒ นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

๔๑ ๑๘ ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ป.ตร ี
ป.โท 

คณิตศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
 

๖๐ 

๑๓ นางสาวจ าเนียร   
ชูช่วย 
 

๓๘ ๑๒ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
การประเมินการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
(ฟิสิกส์) 

๔๘ 



๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

๑๔ นางทัตฌา   
ไชยศรีษะ 

๓๖ ๑๒ ครู ช านาญการ ป.ตร ี นาฎยศิลป ์ ศิลปะ 
(นาฎศิลป์) 

๔๘ 

๑๕ นางหนึ่งฤทัย  
พุทธแก้ว 

๔๐ ๑๑ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
ป.โท 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ ๔๘ 

๑๖ นางณัฐณิชา   
กล้าหาญ 

๓๕ ๑๑ ครูช านาญการ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๖๗ 

๑๗ นายอภิวัฒน์   
ค าต๊ะ 

๔๓ ๑๐ ครู ช านาญการ ป.ตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ ๔๘ 

๑๘ นายรณชัย   
บุญประจวบ 

๓๙ ๑๐ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

๑๙ นายฉัตรชัย   
ทองจรัส 

๔๑ ๑๓ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตร ี
 

วิทยาศาสตร์(เคมี) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

วิทยาศาสตร ์
(เคมี) 

๔๘ 

๒๐ นายอรรณพ   
บ่อน้อย 

๔๐ ๗ คร ู ป.ตร ี พลศึกษา พลศึกษา ๔๘ 

๒๑ นายคณวรา  
สิละบุตร 

๓๘ ๑๑ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

รัฐประศาสนศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๔๘ 

๒๒ นายวัชโรทร ทิมแหง ๔๒ ๑๑ ครู ช านาญการ ป.ตร ี พละศึกษา พละศึกษา ๔๘ 
๒๓ นายเอนก   

นันทรากร 
๓๔ ๕ ครู  ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

๒๔ นางสาวอรนุช   
เพียลาด 

๓๒ ๘ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

 
 
 
 
 
 



๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

             ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางจุฑารัตน์  ศรีค า ๓๖ ๖ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ กรมส่งเสรมิฯ 

๒ ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ๓๙ ๕ ป.ตร ี ทัศนศิลป ์ ศิลปะ กรมส่งเสรมิฯ 
๓ นางสาวปณฏัฐา  พึ่งพัก ๒๘ ๔ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายหัว 
๔ นางสาวสุภาพร  คมข า ๒๘ ๔ ป.ตร ี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ รายหัว 
 

 ๓.๓  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ต าแหน่ง 

วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ้างด้วย

เงิน 
๑ นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ๒๗ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปวช. บัญช ี เจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศ 
กรม

ส่งเสริมฯ 
๒ นางสาวพัชนี  มณีวงษ ์ ๒๗ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปริญญา
ตร ี

บัญช ี เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ 

กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 ๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  
        ผู้อ านวยการ   ๑   

รวม   ๑  ๑ 
๒. ครูผู้สอน  

ข้าราชการ/พนักงานคร ู  ๑๒ ๑๓  ๒๕ 
พนักงานจ้าง(สอน)  ๒   ๒ 
พนักงานจ้างสอน
(ช่ัวคราว) 

 ๒   ๒ 

รวม  ๑๖ ๑๓  ๒๙ 
๓. บุคลากรสนับสนุน  

พนักงานจ้างตามภารกจิ ๒     
พนักงานจ้างทั่วไป ๑     
ลูกจ้างประจ า ๒     
อื่นๆ (ระบุ)      

รวม ๕    ๕ 
รวมท้ังสิ้น ๕ ๑๖ ๑๓  ๓๖ 

 
 
 
 



๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน  ๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๒   คน คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  ๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      จ านวน  ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐ 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๒๗ คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   จ านวน ๒๖ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๙ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  จ านวน   ๑ คน   คิดเปน็ร้อยละ    ๓.๗๑ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ  ๑๘  ชั่วโมง : สัปดาห์  
 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 
  
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๖๖ คนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๙๑ ๗๒ ๑๖๓ ๒๗.๐๗ 

ม.๒ ๔ ๗๗ ๖๔ ๑๔๑ ๒๓.๔๒ 

ม.๓ ๔ ๙๑ ๙๐ ๑๘๑ ๓๐.๐๖ 

ม.๔ ๒ ๑๔ ๒๑ ๓๕ ๕.๘๑ 

ม.๕ ๒ ๑๗ ๒๐ ๓๗ ๖.๑๕ 

ม.๖ ๒ ๙ ๓๖ ๔๕ ๗.๔๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๒๙๙ ๓๐๓ ๖๐๒ ๓๓.๔๔ 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  ๒  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา   =   ๑ : ๒๐        เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  
 
 
 
 

 



๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕๖๑ ๙๓.๑๙ 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๖๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๓ ๐.๔๙ 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๑ ๖.๘๑ 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๑๒ ๑.๙๙ 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๖๐๒ ๑๐๐.๐๐ 
๗. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๘ ๑.๓๒ 
๘. สถิติการขาดเรียน ๒๔ ๓.๙๘ 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - ๐.๐๐ 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
     มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๑๗ ๖๔.๖๔ 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๑ ๙๑.๑๑ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๖๐๒ ๑๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๖๐๒ ๑๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่
ก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๐๒ ๑๐๐ 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยี ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๐๒ ๑๐๐ 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
  



๑๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๒ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๑ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สระว่ายน้ า -  สระ 
๕. สนามเด็กเล่น -  สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   ๑.  เงินที่มีผู้อทุิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   ๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   ๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
   ๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   ๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   ๖. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับ       
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   ๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   ๘. รายได้อ่ืน ๆ 

 
- 
- 
- 

๕๘๔,๐๐๐.๐๐ 
- 
- 
- 
 

๑๖,๔๙๗.๒๔ 
๗๐,๙๔๐.๘๙ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    ๑.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 
- 

 
 
- 

 ๒.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ต้ัง  งบประมาณให้สถานศึกษา 

 ๒.๑ เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบ
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, 
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์
ป้องกัน 
ยาเสพติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ 

 
 

๓๐๘,๗๐๐.๐๐ 
 
 
 
 

 

 
 

๒๖๗,๕๔๒.๐๐ 
 
 
 
 

 

 



๑๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

๒.๒  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

๒.๓  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

๓๐๘,๗๕๐.๐๐ 
 
 
 

๔๗๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๙๕,๔๗๑.๐๐ 
 
 
 

๔๖๒,๐๐๐.๐๐ 
 

 ๓.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
๒. ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔. ค่าหนังสือเรียน 
๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 
 

๒,๐๑๘,๙๓๐.๐๐ 
- 

๒๖๑,๕๔๐.๐๐ 
๕๔๒,๕๖๔.๐๐ 
๒๔๒,๙๑๒.๐๐ 
๕๐๖,๗๖๖.๐๐ 

 
 
 

๒,๐๑๖,๗๗๑.๙๖ 
- 

๒๔๙,๖๕๐.๐๐ 
๕๐๓,๔๙๕.๐๐ 
๒๒๒,๘๐๐.๐๐ 
๒๒๑,๓๑๐.๒๐ 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) 
       เงินสะสม 

 
 

๒,๕๓๐,๑๐๖.๘๒ 

 
 

๑,๕๘๕,๔๑๐.๙๐ 
รวม ๕,๔๑๙,๖๐๐.๑๓ ๓,๙๖๒,๑๔๗.๘๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย                       จ านวน  ๑,๔๕๗,๔๕๒.๓๒  บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๒,๔๐๒,๑๔๘.๒๔  บาท 
 



๑๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากรประมาณ  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความเป็นอยู่
เหมือนชนบทโดยทั่วไปมีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗๐,๐๐ บาท 

 ๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เข้าใจในบริบทของโรงเรียน มีแหล่งการค้าอยู่ใกล้กับโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนและครูสะดวกรวดเร็ว มี
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยู่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อจ ากัด  โรงเรียนมีพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย ท าให้มีพ้ืนที่จ ากัดในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ 
สนามกีฬาส าหรับนักเรียนและชุมชนไม่เพียงพอ นักเรียนที่เข้าเรียนไม่สามารถคัดสรรได้ตามต้องการ  ขาดบุคลากรด้านการ
สอนที่วิชาสังคมศึกษาฯ  ภาษาไทย คอมพิวเตอร์และห้องเรียนไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน      
ดังแสดงในตารางดังนี ้
 

 
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนวิทย-์คณิต           
และศิลป์-ทั่วไป 

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
หน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและ
        การด าเนินชีวิตในสังคม
 ภูมศิาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
 พลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.)

แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์-ภาษา
2,080 (๕๒ นก.) 2,040(๕๑ นก.)

 กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
 กจิกรรมนักเรียน
        - ลูกเสือ ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
        - ชุมนุม ๒๔ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๖ ช.ม. ๑๖ ช.ม. ๑๖ ช.ม.
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ช.ม. ๑๒๐ ช.ม. ๑๒๐ ช.ม.

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑,๓๖๐ ช.ม. ๑,๓๖๐ ช.ม. ๑,๓๖๐ ช.ม. 4,140 ช.ม. 4,100 ช.ม.
1,240(31 นก.) 1,240(31 นก.) 1,240(31 นก.) แผนวิทย-์คณิต แผนศิลป-์ภาษา

3,840(96 นก.) 3,800(95 นก.)3,720(93 นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ)์

๒๔0(๖ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

๓๐๐ ช.ม.

ม.๔ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔0(๖ นก.)
240(6 นก.)

๘0(๒ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๘๐(๒ นก.)

 รายวิชาเพ่ิมเติม

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

360(๑๘ นก.)

๑๒๐ ช.ม.

๑๒๐ ช.ม.
๖๐ ช.ม.

๑๒๐(๓ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

1,760(44 นก.)

รวมหน่วยกิตทีไ่ด้

กลุม่สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

 กลุม่สาระการเรียนรู้

๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)

360(๑๘ นก.) 360(๑๘ นก.)



๑๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
 ๙.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๔,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน ๑๐  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด มีจ านวนนักเรียนที่ ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย
๒๗  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙ ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคล
มาใช้บริการ เฉลี่ย ๑๑ คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๙.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๒ ห้อง จ าแนกเป็น 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน   ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศูนย์นิทรรศการอาเซียน    จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องดนตรี           จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องนาฏศิลป์                 จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศิลปะ                   จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องมัลติมีเดีย                    จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องโสตทัศนูปกรณ์     จ านวน   ๑  ห้อง 
 ๙.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๘๔  เครื่อง จ าแนกเป็น 
   ๑)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  จ านวน ๗๕ เครื่อง 
   ๒)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  ๗๕ เครื่อง 
         โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  
เฉลี่ย  ๒๒๒ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๘ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ๓)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ๙ เครื่อง 
 ๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

อาคารผลิตน้ าดื่มดี 
ศูนย์นิทรรศการอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑๔๑ 
๒๑๗ 
๒๑๑ 
๕๖๔ 

 
 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

๕ 
๒ 
๔ 
๒ 



๑๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๕. 
๖. 

ค่ายลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร 
วัดหนองปลิง 

๒ 
๑ 

 
 ๙.๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นายหวัน  อาจอาสา 
พระใบฎีกาสาคร  อารยธมฺโม 
นายสวัสดิ์  จันทนานนท์ 
นายปรีชา  ทรัพย์มาก 
นางปัทมา  พวงมาลัย 

การท านา 
พระพุทธศาสนา 
ดนตรีไทย 
ปศุสัตว์ 
งานอนามัย และสาธารณสุข 

๑ 
๓๖ 
๔ 
๒ 
๔ 

 



๑๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
   ผลงานครู 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
1 นายฉัตรชัย  ทองจรัส ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2 นางสาวสุภาพร  คมข า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

4 นางจุฑารัตน์  ศรีค า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5 นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6 นายเอนก  นันทรากร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

7 นายคณวรา  สิละบุตร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง 
 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๑๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

8 นายวัชโรทร  ทิมแหง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

9 นางสาวอรนุช  เพียลาด ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

10 นายอรรณพ  บ่อน้อย ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

11 นายรณชัย   
บุญประจวบ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

12 นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

14 นางสาวละเอียด บดีรัฐ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 
 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๑๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
15 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

16 นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

17 นายบวงสวง  น้อมเศียร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

18 นางกรวิพา  ส าโรง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

19 นางนาตยา  ฤทธิธรรม ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

20 นางอังคณา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

21 นางสาวสุชีลา  อภัยราช ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานในสถานศึกษา 

28 – 29 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

22 นางสาวสุภาพร  คมข า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๑๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

23 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

24 นางจุฑารัตน์  ศรีค า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

25 นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

26 นายอเนก  นันทรากร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

27 นายคณวรา สิละบุตร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

28 นายวัชโรทร  ทิมแหง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้ 
 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

29 นางสาวอรนุช  เพียลาด ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 นางสาวละเอียด บดีรัฐ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

31 นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

32 นางนาตยา  ฤทธิธรรม ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

33 นายสุทธิ  มีขันหมาก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

34 นายศุภณัฐ   
ดิลกคุณธรรม 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
35 นางอังคณา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้
โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล 

30 – 31
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

36 นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

38 นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

39 นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

40 นายวัชโรทร  ทิมแหง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

41 นางสาวอรนุช เพียลาด ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

42 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 
 
 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
43 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

44 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

45 นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

46 นายคณวรา  สิละบุตร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

47 นางเพชรดา  แนบเนียน ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

48 นายเอนก  นันทรากร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

49 นางสาวกรรณิกา  
ทองอาจ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

50 นางจุฑารัตน์  ศรีค า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

51 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

52 นางสาวสุภาพรคมข า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

53 นางอังคณา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

54 นางสาวสุชีลา  อภัยราช ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

55 นายศุภณัฐ   
ดิลกคุณธรรม 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

56 นางกรวิภา  ส าโรง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

57 นางนาตยา  ฤทธิธรรม ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 
 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
58 นายแดนชัย  วงค์เวียน ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน 
Google Apps For Education 

4 – 5 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

59 นางสาวสุภาพร  คมข า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

60 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

61 นายคณวรา  สีละบุตร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

62 นางจุฑารัตน์  ศรีค า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

63 นางเพชรดา แนบเนียน ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

64 นายเอนก  นันทรากร ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

65 นางสาวกรรณิกา 
ทองอาจ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

66 นายวัชโรทร ทิมแหง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

67 นางสาวอรนุช    
เพียลาด 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

68 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

69 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

70 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

71 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

72 นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 
 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
73 นางสาวนันทวัน   

ปิ่นทอง 
ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

74 นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

75 นายแดนชัย  วงค์เวียน ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

76 นางกรวิพา  ส าโรง ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

77 นางนาตยา  ฤทธิธรรม ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

78 นายสุทธิ  มีขันหมาก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

79 นายศุภณัฐ   
ดิลกคุณธรรม 

ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

80 นางอังคณา  พ่ึงพัก ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง

7 – 8 
เมษายน 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4  การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัดต่อวีดีโอ 

81 นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

24 – 26
เมษายน 
2559 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

82 นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

83 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

84 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

85 นางสาวละเอียด   บดีรัฐ เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

86 นายศุภณัฐ   
ดิลกคุณธรรม 

เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

87 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

88 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

89 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

90 นางสาวอรนุช เพียลาด เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 
 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๒๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
91 นายเอนก  นันทรากร เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น

เรียน ระดับมัธยมศึกษา 
31 

พฤษภาคม 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

92 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

93 นายอรรณพ  บ่อน้อย เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

94 นายบวงสวง  น้อมเศียร เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

95 นางนาตยา  ฤทธิธรรม เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

96 นายวัชโรทร  ทิมแหง เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

97 นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

98 นายฉัตรชัย  ทองจรัส เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

99 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 
 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

100 นายคณวรา สิละบุตร เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

101 นางสาวสุภาพร คมข า เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

102 นายสุทธิ  มีขันหมาก เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 
 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๒๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
103 นางอังคณา  พ่ึงพัก เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น

เรียน ระดับมัธยมศึกษา 
31 

พฤษภาคม 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

104 นางกรวิพา ส าโรง เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 
 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

1๐๕ นางสาวสุภาพร  คมข า เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

1๐๖ นางกรวิพา ส าโรง เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

1๐๗ นางอังคณา  พ่ึงพัก เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

1๐๘ นายสุทธิ  มีขันหมาก เหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้น
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

31 
พฤษภาคม 

2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

1๐๙ นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม กล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

1๑๐ นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม กล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

111 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 
 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๓๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
112 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม 

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

113 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

114 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.4–ม.6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

115 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

116 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
ระดับชั้น ม.4–ม.6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

117 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๓๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

118 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
ระดับชั้น ม.4–ม.6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปีการศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

119 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม
คัดลายมือภาษาไทย  ระดับชั้น ม.1–
ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี
การศึกษา 2559“นครแม่สอด
วิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

12๐ นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4–ม.6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

121 นายกมลรัตน์ จติบรรจง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

122 นายบวงสวง น้อมเศียร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

123 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4–ม.6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๓๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

124 นางสาวรุ่งนภา  สุวิพันธ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4–ม.6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

125 นายนิพนธ์  บดีรัฐ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4–ม.6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2559“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

126 นางนาตยา  ฤทธิธรรม ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตร “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21” 

25 
มิถุนายน 
2559
และ 2

กรกฎาคม 
25559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

127 นางจุฑารัตน์  ศรีค า ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตร “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21” 

25 
มิถุนายน 
2559
และ 2

กรกฎาคม 
25559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

128 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตร “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21” 

25 
มิถุนายน 
2559
และ 2

กรกฎาคม 
25559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

129 นายแดนชัย  วงค์เวียน ได้ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตร “เทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21” 

25 
มิถุนายน 
2559
และ 2

กรกฎาคม 
25559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๓๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
130 โรงเรียนชากังราววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด

นิทรรศการทางวิชาการ ระดับ
มัธยมศึกษา มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

131 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

132 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

133 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

134 นางเพชรดา  แนบเนียน ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

135 นายวรกร  เรืองอัมพร ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

136 นายบวงสวง  น้อมเศียร ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรม

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 



๓๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
การแข่งขันทักษะวิชาการ และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

137 นายกมลรัตน์ จิตบรรจง ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

138 นายนิพนธ์  บดีรัฐ ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

139 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

140 นายกฤษณะ  ยิ้มนึก ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

141 นายสุทธิ  มีขันหมาก ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

142 นางสาวพัชรินทร์  
จูเจริญ 

ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ และงาน

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 



๓๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

143 นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

144 นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

145 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน 
การแข่งขันอ่านท านองเสนาะชาย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

146 นายวัชโรทร ทิมแหง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปี 
ชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2559 

15–22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

147 นายอภิสิทธิ์  สมมาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปี 
ชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2559 

15–22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

148 นางสาวรุ่งนภา  สุวิพันธ ์ ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 



๓๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
149 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม 
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

150 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครผูู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในงาน “เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

151 นางสาวศศิวิมล  ศรีนวล ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ในงาน “เปิดโลก
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

152 นายกมลรัตน์ จิตบรรจง ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ในงาน “เปิดโลก
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

153 นางสาวศศิวิมล  ศรีนวล ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน A-MATH ในงาน “เปิดโลก
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

154 นายกมลรัตน์ จิตบรรจง ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน A-MATH ในงาน “เปิดโลก
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

155 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขัน Sudoku ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงาน “เปิดโลก
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 

156 นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน Webpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงาน “เปิดโลก

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม 



๓๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
วิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3” 

157 นายสุทธิ  ขันหมาก  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

158 นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

159 นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

160 นางสาวกรรณิกา 
ทองอาจ 

 ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

161 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

162 นางสาวสุภาพร คมข า  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

163 นางสาวอังคณา  พึ่งพัก  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน
เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๓๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
164 นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (ผ่าน

เกณฑ์) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1  
ในโครงการประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

165 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 

16 
มกราคม 
2560 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

166 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที ่66 ปีการศึกษา 2559 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

167 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

168 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

169 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๓๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผลงานนักเรียน 
 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวปฐมพร   
สายชาลี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

2 นายวรนนท์  หนอง
หลวง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

3 นายกิตติวรรธน์  ชูสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

4 เด็กหญิงชลธิชา  
กลิ่นเกสร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

5 นางสาวนิลจันทร์  
พลอยศรี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

6 เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 
 
 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๔๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
7 นางสาวอริสษา  อินโท ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม

วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

8 นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

9 เด็กหญิงศิริวรรณ   
ล าทรง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

10 เด็กหญิงน้ าผึ้ง  บัวเย็น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 
2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

11 นางสาวรลิสา  เพชรเภร ี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

12 นายเทวัน  เอกวัฒน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

13 เด็กชายตะวัน  พรม
พรสวรรค์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 
 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๔๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
14 เด็กชายนภดล  ถมทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

15 เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการประกวดงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

16 นายวีรพงษ์  ทองจิตติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

17 เด็กชายยุทธการ  
ทุเรียนทอง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4-6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

18 เด็กหญิงณัฐริกา   
เขียวเล็ก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 
 

เทศบาลนครแม่สอด 

19 เด็กหญิงปิยธิดา   
หนุนครบุรี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

20 เด็กหญิงภัสสร  ทับค า ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 
 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 



๔๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
21 เด็กหญิงเนตรชนก   

เกิดโต 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

22 นางสาววริศราภรณ์  
สอนชิด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

23 เด็กหญิงจิรภัทร  สืบเพ็ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
“นครแม่สอดวิชาการ” 

22-24 
มิถุนายน 
2559 

เทศบาลนครแม่สอด 

24 เด็กหญิงณิชารีย์   
ตรีกิดากร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันคน
เก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และตัวแทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

25 เด็กชายชินกร   
ด้วงรักษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
แข่งขันคนเก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และ
ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

26 เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
แข่งขันคนเก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และ
ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

27 เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๔๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
ตอนต้น โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาล  
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 
18 และตัวแทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

28 เด็กชายจักรกฤษณ์   
ทักญาติ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาล  
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 
18 และตัวแทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

29 เด็กหญิงอรพรรณ  
เลาค า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันคน
เก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และตัวแทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

30 เด็กชายธนวัฒน์   
พันธ์เกตุกิจ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาล  
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 
18 และตัวแทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

31 เด็กชายอานนท์   
จานนอก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาล  
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 
18 และตัวแทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

32 เด็กหญิงศุภรัตน์  
ทองอ่อน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
แข่งขันคนเก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และ
ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 



๔๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
33 เด็กหญิงกรกฏ   

แสงภารา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งในการ
แข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
แข่งขันคนเก่งเทศบาล  ตัวแทนกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 และ
ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 มิถุนายน 
2559 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

34 เด็กชายตะวัน   
พรมพรสวรรค์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 14 
ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

35 เด็กชายธนวุฒิ   
บุญประสิทธิ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 14 
ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

36 นายอนุรักษ์  สร้อยสนธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิด
กีฬาเปตองทีมชาย 3 คน รุ่นอายุ 18 ปี 
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

37 เด็กชายสิทธา   
เฉียงเหนือ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิด
กีฬาเปตองทีมชาย 3 คน รุ่นอายุ 18 ปี 
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

38 เด็กชายเสริมศักดิ์   
น้อมไทสงค์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิด
กีฬาเปตองทีมชาย 3 คน รุ่นอายุ 18 ปี 
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

39 นายธนพล  เขียวเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิด
กีฬาเปตองประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 
18 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 



๔๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

40 นางสาวฐิติพร  โพธิ์มาก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬาเปตอง
ประเภททีมหญิง 3 คนรุ่นอายุ 18 ปี ใน
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

41 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่กอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬาเปตอง
ประเภททีมหญิง 3 คนรุ่นอายุ 18 ปี  
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

42 เด็กหญิงอัญชลี  
ลักษณะมีศรี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬาเปตอง
ประเภททีมหญิง 3 คนรุ่นอายุ 18 ปี  
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

43 เด็กชายสิรวิชญ์   
โพธิ์สุวรรณ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 

15-22 
สิงหาคม 
2559 

จังหวัดก าแพงเพชร 

44 นายวีรพงษ์  ทองจิตติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง  การสร้างเว็บไซต์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

45 นายยงยุทธ์  เอ่ียมวิลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง  การสร้างเว็บไซต์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

46 เด็กชายไกรสิทธิ์  
ประสงค์ดี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน  การสร้างหนังสืออิเกทรอ
นิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๔๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

47 เด็กชายกิตติกานต์   
แต่งเสียน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน  การสร้างหนังสือ 
อิเลกทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

48 นางสาวพัชรี  ศิริกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

49 นางสาววเยาวรัตน์   
รุ่งทวีนันทพงศ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

50 นางสาวเบญจมาศ   
ผิวขาว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

51 นางสาวกัลยกร   
อ่วมอุไร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

52 เด็กหญิงสิริกัญญา   
พวงรัตน์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๔๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
53 นางสาวศิริลักษณ์   

ทองอ่อน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

54 นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

55 เด็กหญิงอลิตา  จิตสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

56 นางสาวอริสษา  อินโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแขง่ขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

57 นางสาวนิรชา  เกษแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

58 นายพงศ์ศิริ  ข ามีชะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๔๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
59 นางสาวศิริรัตน์  โกศัย ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

60 เด็กหญิงชลธิชา  
กลิ่นแก้ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทองแดง การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

61 นายกิตติวรรธน์  ชูสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

62 เด็กหญิงมิถุนา สุขสอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

63 เด็กชายเจตรินทร์ 
ปลิวมา  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การ
แข่งขันอ่านท านองเสนาะชาย  ระดับชั้น
มัธยมตอนต้น มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

64 เด็กหญิงภัสสร  ทับค า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนต้น มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๔๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
65 เด็กหญิงปิยธิดา   

หนุนครบุรี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนต้น มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

66 เด็กหญิงเนตรชนก   
เกิดโต 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนต้น มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

67 นายยุทธการ   
ทุเรียนทอง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนปลาย มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

68 นางสาวณัฐริกา   
เขียวเล็ก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนปลาย มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

69 นายเทวัน  เอกวัฒน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมตอนปลาย มหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

70 เด็กหญิงศิริวรรณ   
แย้มยงค์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๕๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
71 เด็กหญิงวัชรา   

เสือค ารณ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

72 เด็กชายนพดล  ถมทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

73 นายวรนนท์ หนองหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

74 นายณัฐพงษ์  พลอาภา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

75 นางสาววรลิสา เพชรเภร ี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

76 นางสาวฮารุกะ   
ยามาโมโต 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 



๕๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
77 นางสาวน้ าเพชร  

เอกวัฒน์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

78 นางสาวปฐมพร   
สายชาลี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น  
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย มหกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

79 เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

80 เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

81 เด็กหญิงสุดารัตน์   
คองสันเทียะ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น มหกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2559 

17-19 
สิงหาคม  
2559 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

82 นางสาวพัชรินทร์  
ภัทรไกร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน 
“เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

83 นางสาวมุทิตา  ปัทมาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 



๕๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
“เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

84 นางสาวศุภลักขณา มีผล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว 
ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ในงาน “เปิด
โลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

85 นางสาวชนิศรา  สมพงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว 
ระดับมัธยมศึกษา 4-6 ในงาน “เปิด
โลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

86 นางสาวจารุมน  
รามัญพงษ์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH 
ระดับมัธยมศึกษา 4-6 ในงาน “เปิด
โลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

87 เด็กหญิงยุพิน   
พิมพ์สระเกตุ 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH 
ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ในงาน “เปิด
โลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

88 เด็กหญิงดารุณี  แซ่ฉั่ว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH 
ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ในงาน “เปิด
โลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

89 เด็กชายอภิวรรธน์   
แสงเมล์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
Sudoku ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ในงาน “เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

90 นางสาวปวรรณรัตน์  
เขียวลี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน 
“เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

91 เด็กชายนพนันท์   
โค้งสุวรรณ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท  
เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ รุ่น 12 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 
2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” 

19-27
พฤศจิกาย 
2559 

เทศบาลนครล าปาง 



๕๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
92 เด็กชายนาวิน  กาวีระ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท  

เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ รุ่น 16 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 
2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” 

19-27
พฤศจิกาย 
2559 

เทศบาลนครล าปาง 

93 เด็กหญิงอัญชลี  
ลักษณะมีศรี 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท  
เปตองประเภทบุคคล รุ่น 14 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 
2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” 

19-27
พฤศจิกาย 
2559 

เทศบาลนครล าปาง 

94 นายเทวัน  เอกวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 
หมากรุกไทย รุ่น 18 ปี ชาย ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2559 “ไก่ขาว
เกมส์ 2016” 

19-27
พฤศจิกาย 
2559 

เทศบาลนครล าปาง 

95 นายนพนันท์ โค้วสุวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท เทเบิล
เทนนิสประเภทบุคคล รุ่น 12 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 
2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” 

19-27
พฤศจิกาย 
2559 

เทศบาลนครล าปาง 

96 เด็กชายชินกร ด้วงรักษา เป็นตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

30 
พฤศจิกายน 
2559 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ
มูลนิธิช่วยการศึกษา
ท้องถิ่น 

97 นายวรัญชิต  
อินทรสุริยวงค์ 

ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวทูต
ท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น 

19-23 
ธันวาคม 
2559  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ร่วมกับ ส านักงาน 
ป.ป.ช.  

98 เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๕๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
99 เด็กหญิงศิริวรรณ  

แย้มยงค์ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

100 เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

101 เด็กชายนพดล ถมทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

102 เด็กชายตะวัน   
พรมพรสวรรค์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

103 เด็กหญิงชิดชนก 
บรรดาศักดิ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

104 นางสาวฮารุกะ  
ยามาโมโต 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

105 นายวรนนท์ หนองหลวง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

106 นางสาวรลิสา เพชรเภรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

107 นางสาวปฐมพร   
สายชาลี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๕๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รางวัล วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด 
108 นางสาวน้ าเพชร  

เอกวัฒน์ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

109 นายณัฐพงษ์  พลอาภา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

29-31 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

110 นางสาวพัชรินทร์  
ภัทรไกร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน 
“เปิดโลกวิชาการ รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 3” 

30 
สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนพรานกระต่าย 

 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

เพ่ือพัฒนาคน
ในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพโดยการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม 

 
 ๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
  ๑. โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 



๕๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ๒. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๓. โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
  ๔. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
  ๕. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ 
  ๖. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  ๗. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
  ๘. โครงการสะเต็มศึกษา 



๕๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ในปีการศึกษาที่แล้ว)  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙๙.๓๗ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และ
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 
๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   9๙.๕๙ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
90.๖2 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

99.11 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๙๙.๑๒ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๙.๐๘ 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 9๙.๖๙ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     ๑๐๐.๐๐ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.๙๖ 5.00 ดีเยี่ยม 

 
* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  
** ให้ระบุระดับคณุภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
*** ใหร้ะบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 

จุดเด่น    ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนอย่างดเียี่ยม 
จุดที่ควรพัฒนา   การจัดสภาพภมูิทัศน์ภายในโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
ข้อเสนอแนะ    ควรการจดัท าหรือสร้างสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 



๕๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐ ๙.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐ ๘.๙๒ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐ ๘.๘๖ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน(ไม่ได้ประเมินตัวบ่งช้ีนี้) ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๕ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๗๕.๐๕  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไมร่ับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ...........................-..............................................................................................  

 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น แบบฝึก โครงการ สรุป หรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมกันอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่งภายใน 



 



๕๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนให้
มากขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือและควรมีมาตรการเชิงรุกเข้าไปประสานงานและร่วมกิจกรรมในชุมชน
ทุกโอกาสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และแบบทดสอบ
ของครูไปพัฒนาครแูต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ครู 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน 



๖๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่ายโดย
แบ่งเป็น ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA และอธิบายการน ามาใช้ในบริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
      

 
              
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
    
 

  

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑.  การจัดท าและพัฒนา
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
๒.  การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการ
เรียนรู ้
๓.  การวัดผล ประเมินผล 
ทะเบียน และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
๔.การนเิทศติดตามผลการ
จัดการศึกษา 
 ๕. การพัฒนา ส่งเสริมการ
จัดหาจัดท าสื่อ และใช้
เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู ้
๖.  การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๙.  การส่งเสรมิ ชุมชนการ
ประสานความร่วมมืองาน
วิชาการให้มีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน    
 

๑.  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แผนบริหารงบประมาณ แผนปัฒ
นาการศึกษาสามปี แผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปี  
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณ การอนุมตัิการจ่าย 
การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ
การตรวจสอบ 
๓. การเงินและบัญชี 
๔. การพัสดุ  
๕.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
๖.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 
    
 
 

๑. การสรรหา การวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  การและบรรจุแต่งตั้ง  การ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓.  การด าเนินการเกี่ยวกับวินัย 
๔.  การประเมินผลการปฎิบตัิ
ราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และการลาทุกประเภท 
๕.  การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติและการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
๖.  การส่งเสรมิการประเมินวิทย
ฐานะ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  คุณธรรมจรยิธรรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๗.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๘. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑.  ระบบข้อมลูสารสนเทศ 
๒.  การจัดระบบการบรหิารและ
พัฒนาองค์กร 
๓.  การด าเนินงานธุรการ   
๔.  การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
๕. การประชาสมัพันธ์ 
ความสัมพันธ์ชุมชน  
๖ การด าเนินการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๗.  การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา การรับ
นักเรียนการ จดัท าส ามะโน
ประชากร 
๘.  การส่งเสรมิงานกิจการ
นักเรียน 
๙. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  
ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจดัการศึกษา 
๑๐.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
๑๑.  การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการ
ลงโทษนักเรียน 
 
 
 



๖๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนมีความรู้ เคียงคู่คุณธรรม 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับคุณภาพ
วิชาการและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่
นักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถมี 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๒. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบเพ่ือ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
๒.๓ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

๓. ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการ
ให้บริการชุมชนและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๓.๑ แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 



๖๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าเศรฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 น้ าดื่มดี (DEE)  ธนาคารเด่น 

 
๓.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพส าหรับ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โรงเรียนด าเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
๑. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนให้สู่เป้าหมาย 
๒. สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ และประกันโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

             ๔. เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการและผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษารอบด้าน 
      ๕. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  
 
๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียน 
ได้แสดงความ
ได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์
กตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ได้แสดงความได้
แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย์
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย์ 
 
 

เพ่ือให้นักเรียน 
ได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อครู
อาจารย์ 

๙.๒ 



๖๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๒ โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
นักเรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีคุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๙ 

๓ โครงการเฉลิมพระ 
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
มีความกตัญญู
กตเวที  
ส านึกในพระ
มหากรุณา 
ธิคุณและได้
แสดงความจง 
รักภักดี 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 บุคลากร  
มีความกตัญญู
กตเวที  
แสดงความ
จงรักภักดี ส านึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

นักเรียนบุคลากร  
มีความกตัญญูกตเวที  
แสดงความจงรักภักดี  
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

๙.๘ 

๔ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
ได้แสดงถึง
ความกตัญญูกต 
เวที แสดงความ
จงรักภักดี 
 ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีความกตัญญู
กตเวที  
แสดงความ
จงรักภักดี ส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวที แสดงความ
จงรักภักดี ส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

๙.๘ 

๕ โครงการ
ประชาธิปไตย 
ในโรงรียน 

เพ่ือให้นักเรียน 
เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของ
ผู้อื่น รักษาสิทธิ 
เสรีภาพของตน  
และความเป็น
ประชาธิปไตย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
 รักษาสิทธิ 
และความเป็น
ประชาธิปไตย 

นักเรียน 
 เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
 รักษาสิทธิ 
และความเป็น
ประชาธิปไตย 

๙.๘ 

๖ โครงการวันส าคัญ 
ทางศาสนา 

เพ่ือให้นักเรียน
เห็น
ความส าคัญ 
และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม 

นักเรียนทุกระดับ 
ชั้นเห็นความ 
ส าคัญและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม
เบื้องต้น 
ทางศาสนา 

นักเรียนเห็นความส าคัญ 
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้น  
ทางศาสนา 

๙.๑ 



๖๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

เบื้องต้นทาง
ศาสนา 

๗ โครงการรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้นักเรียน
มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม 

๙.๕ 
๙.๗ 

๘ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียน
นิยมไทย 
เห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
นิยมไทย 
เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนนิยมไทย 
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

๙.๖ 

๙ โครงการท าบุญ
โรงเรียน 
และวันขึ้นปีใหม่ 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นบุคลากร 
ผู้ปกครองชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

นักเรียน บุคลากร  
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

๙.๑ 

๑๐ โครงการธนาคาร 
โรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน
มีนิสัยรักการ
ออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน 

นักเรียนทุกระดับ 
ชั้นรักการออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน 

นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
เพ่ือให้นักเรียนฝึก
กระบวน 
การท างาน 

๙.๕ 
๑๑ 

๑๑ โครงการพัฒนา 
คุณลักษณะ 
ด้านจิตสาธารณะ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน 
ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

นักเรียนได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในสถานที่
สาธารณะ 

๙ 



๖๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ในสถานที่
สาธารณะ 

 
 

  2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน 

  2.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อมสู่อาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๑ โครงการวันภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียนมี

ความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย 

นักเรียนทุก
ระดับ ชั้นมี
ความภูมิ 
ใจในความเป็น
ไทย 

นักเรียนมีความ
ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย 

๑๐ 

๒ โครงการภาษา 
วันละค า 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะภาษา 
สู่อาเซียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นมี
ทักษะ 
ภาษาสู่อาเซียน 

นักเรียนมีทักษะ
ภาษาสู่อาเซียน 

๑๐ 

๓ โครงการวันสุนทรภู่ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เกียวกับ 
วันสุนทรภู ่

นักเรียนมึความรู้ 
เกียวกับวัน 
สุนทรภู่ 

นักเรียนมีความรู้ 
เกียวกับวัน 
สุนทรภู่ 

๑๐ 

๔ โครงการ English 
 Camp 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้ใช้ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได้ 
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ได้ใช้ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได้ 
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง 

นักเรียนได้ใช้
ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได้ 
อย่างเหมาะสม 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๕ โครงการ 
ค่ายคณิตศาสตร์ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะและ
กระบวนการ
ทาง 
คณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการคิด 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะและ
กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการคิด 

นักเรียนมีทักษะ 
และ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในการคิด 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 



๖๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๖ โครงการส่งเสริมพัฒนา 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการคิด 
ทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ที่มีความถนัด
ทางด้านคณิตฯ 
มีทักษะการคิด 
ทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนมีทักษะ
การคิด 
ทางคณิตศาสตร์ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๗ โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ  
(วันคริสตมาส) 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นได ้
เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

นักเรียนได้
เรียนรู้ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๘ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีน (ตรุษจีน) 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ
ชาวจีน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ได้เรียนรู้ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวจีน 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวจีน 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๙ โครงการสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน 
มีทักษะ
กระบวนการ 
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียน 
มีทักษะ
กระบวนการ 
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๑๐ โครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือสอนเสริม
ทางวิชาการ 
และเตรียมสอบ  
ฯลฯ ทุกกลุ่ม
สาระ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการเตรียนม
ความพร้อม 
ในเตรียมสอบ  
onet  NT 
ฯลฯ ทุกกลุ่ม
สาระ 

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถใน
การเตรียมความ
พร้อมในการ
สอบ  onet  NT 
ฯลฯ ทุกกลุ่ม
สาระ 

๑๐ 

๑๑ โครงการเตรียมพร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ 
ประชาคม
อาเซียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมสู่

นักเรียนได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมสู่ 

๑๐ 



๖๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ประชาคม
อาเซียน 

ประชาคม
อาเซียน 

๑๒ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การเรียน 
ระดัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ในการเข้าเรียน
ระดับ
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
ระดมััธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

นักเรียนทักษะ
การเรียน 
ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายใน
การ 
เข้าเรียนระดับ 
มหาวิทยาลัย 

๑๐ 

๑๓ โครงการส่งเสริม 
การแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ 
เข้าแข่งขัน 
ระดับ กลุ่ม  
จังหวัด ประเทศ 

นักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ 
เข้าแข่งขัน 
ระดับ กลุ่ม  
จังหวัด ประเทศ 

นักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
เข้าแข่งขัน  
ระดับ กลุ่ม 
จังหวัด  
ประเทศ 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๑๔ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
คณิตศาสตร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านคณิต 
ศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๑๕ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านงาน
ประดิษฐ์ไทย 
(งานร้อยมาลัยดอกไม้
สด) (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย 
(งานร้อยมาลัย
ดอกไม้สด) 
 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านงาน
ประดิษฐ์ 
(งานร้อยมาลัย 
ดอกไม้สด) 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 



๖๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๑๖ โครงการส่งเสริมความ 

เป็นเสิศด้าน 
งานช่าง(งานช่างไม้) 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานช่าง(งานช่าง
ไม้) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านงานช่าง
(งานช่างไม้) 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๑๗ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
วงเครื่องสายไทย 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
วงเครื่องสาย
ไทย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านวง
เครื่องสายไทย 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๑๘ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
ศิลปะการแกะโฟม 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
ศิลปะการ
แกะโฟม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านศิลปะการ
แกะโฟม 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๑๙ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านนาฏศิลป์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
นาฏศิลป์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านนาฏศิลป์ 

๑๔ 

๒๐ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านกีฬาเปตอง 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านกีฬาเปตอง 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านกีฬาเปตอง 

๑๔ 



๗๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๒๑ โครงการส่งเสริมความ 

เป็นเสิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

๑๔ 

๒๒ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้าน 
วิทยาศาสตร์ 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๒๓ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
งานประดิษฐ์ไทย  
(งานจ าลองใบตอง
เทียม)(SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย  
(งานจ าลอง
ใบตองเทียม) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย  
(งานจ าลอง
ใบตองเทียม) 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๒๔ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านงานอาหาร
ไทย (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านอาหารไทย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้านกีฬาเปตอง 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

๒๕ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านงานช่าง 
(ช่างเชื่อม) 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้าน 
งานช่าง(ช่าง
เชื่อม) 

๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 



๗๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

งานช่าง 
(ช่างเชื่อม) 

๒๖ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้าน
คอมพิวเตอร์ 

๑๐ 

๒๗ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้านภาษาจีน 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านภาษาจีน 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนา
ความสามารถ
ด้านภาษาจีน 

๑๐ 

๒๘ โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอนส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ 
พัฒนความ
สามารถด้านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

๑๐ 

๒๙ โครงการส่งเสริมทักษะ 
ภาษาอังกฤษสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียน
ระดับชั้น ม.1 
,4 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียน 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษา 

๑๐ 

๓๐ จัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ ( MINI  
ENGLISH  
PROGRAM) 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนให้
มากข้ึนและ 

จ้างครู
ชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 2 คน 

นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ 
ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษามากขึ้น 

๑๐ 



๗๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

เพ่ิมพูลความรู้
ด้านการ 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

๓๑ โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ทางด้านการ
จัดการเรียน 
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียน 
รู้ภาษาไทย 

จ้างเหมางาน
สอนภาษาไทย 

การจัดการเรียน 
การสอนกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

๑๐ 

๓๒ โครงการส่งเสริมทักษะ 
ภาษาจีนสู่ประชาคม 
อาเซียน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ทางด้านการ
จัดการเรียน 
การสอน
ภาษาจีน 
 

จ้างเหมางาน
สอนภาษาจีน 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ทักษะด้าน 
ภาษาจีน 

๑๐ 

๓๓ โครงการส่งเสริม 
การอ่าน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ 
และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ 
และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนมีทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเองรักการ
เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๑๓ 

๓๔ โครงการอบรมและ 
ศึกษาเพ่ิมประสบการณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรยีนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหา
ความรู้ 
ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้ 
และพัฒนา
ตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๙.๕ 



๗๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๓๕ โครงการโรงเรียน 

พอเพียงท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้ 
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
สามารถ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ า 
วันได ้

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนได้
เรียนรู้ 
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
สามารถ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ า 
วันได้ 

 

 
  2.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร ให้สอด 
คล้องกับความ
ต้องการของ
นักเรียน 

ปรับปรุงและ
พัฒนาหลัก 
สูตร 8 กลุ่ม
สาระ 

โรงเรียนมี
หลักสูตร  
ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ
ของนักเรียน 

๕ 

๒ โครงการนิเทศงานสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

คร ู ครูได้รับการ
นิเทศการเรียน
การสอน 

๑ 

๓ โครงการปฐมนิเทศ 
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี 
คุณธรรม
จริยธรรม  
สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่กับผู้อื่น
ได้ 

นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่
1 

นักเรียนได้สร้าง
มนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อเพ่ือนและ
ครู มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่กับผู้อื่น
ได้ 

 

๔ โครงการ 
เปิดโลกทางวิชาการ 
"open house" 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง 
รักการอ่าน 
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตัวเองรักการ
อ่าน พัฒนา
ตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๑๓ 



๗๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
๕ โครงการแสดงผลงาน 

นักเรียนและมอบ 
ประกาศนียบัตร  
นักเรียนชั้น ม.3 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเห็น
คุณค่าของ
ตนเอง 
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน 
ของตนเอง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นเห็น
คุณค่าของ
ตนเอง 
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเอง 

นักเรียน 
เห็นคุณค่าของ
ตนเองมีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเอง 

๑๔.๓ 

๖ โครงการวิจัยในชั้น 
เรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ครูมีการศึกษา 
วิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

คร ู ครูมีการศึกษา  
วิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑.๗ 

๗ โครงการวัดผล 
ประเมินผล 

เพ่ือส่งเสริมให้
ครูมีการวัดผล
ประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
และน าผลไปใช้
ในการพัฒนา 
นักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ครูมีการวัดผล
ประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
และน าผลไปใช้
ในการพัฒนา
นักเรียน 
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๑ 

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  3.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ระเบียบ
วินัย ความสามัคคี
ในหมู่คณะ  
เสียสละ  
บ าเพ็ญประโยชน์ 

นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษา 
ปีที ่3 

นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
ระเบียบวินัย  
ความสามัคคีใน 
หมู่คณะ  เสียสละ  
บ าเพ็ญประโยชน์ 

๙ 
๑๑ 
๑๒ 



๗๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๒ โครงการโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี  
มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถนะตาม
เกณฑ์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 
 

นักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่
ดี  
มีน้ าหนักส่วนสูง 
และสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ 

๑๔ 

๓ โครงการ TO BE 
 NUMBERONE  
 ชากังราววิทยา" 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ปกป้องตนเอง 
จากสิ่งเสพติด 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปกป้องตนเอง 
จากสิ่งเสพติด 

๑๔ 

๔ โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัย 
การใช้อุปกรณ์ 
การประสานใน
การปฏิบัติการ
อพยพการ
ช่วยเหลืออย่างถูก
วิธ ี

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 
และ
บุคคลากร 

นักเรียนและ
บุคลากรมีความ
เข้าใจในการ 
ป้องกนัภัยการ 
ใช้อุปกรณ์ การ
ประสาน 
ในการปฏิบัติการ
อพยพการ
ช่วยเหลืออย่างถูก
วิธ ี

๑๔ 

๕ โครงการกีฬากลุ่ม 
เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการเล่น 
การดูการเชียร์
กีฬา 
มีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์มีน้ าใจ
นักกีฬา 

นักเรียนชั้น 
ม.1-6 มี
ทักษะการ
เล่น การดู  
การเชียร์กฬีา 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

นักเรียนมีทักษะ 
การเล่น การดู  
การเชียร์กีฬามี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์  
มีน้ าใจนักกีฬา 

๑๔ 

๖ โครงการแข่งขันกีฬา 
ภายใน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการเล่น 
การดู การเชียร์
กีฬามีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์มี
น้ าใจนักกีฬา 

นักเรียนชั้น  
ม.1-6 

นักเรียนมีทักษะ 
การเล่น การดู  
การเชียร์กีฬามี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์  
มีน าใจนักกีฬา 

๑๔ 



๗๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๗ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนรู้จัก
หน้าที่ของตน 
อยู่ในระเบียบวินัย 
และยึดมั่นใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
โดยมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

นักเรียนชั้น 
ม.1-6 

เด็กและเยาวชน 
รู้จักหน้าที่ของตน 
อยู่ในระเบียบวินัย 
และยึดมั่นใน
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา   
พระมหากษัตริย์
โดยมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

๑๐ 

๘ โครงการขับขี่มีวินัย 
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
จราจร 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการขับ
ขี่ท่ีปลอดภัย 
มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรและ
มารยาทที่ดีในการ
ขับข่ี 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการ
ขับข่ีที่ปลอดภัยมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎจราจรและ
มารยาททีดีในการ
ขับข่ี 

๑๔ 

๙ โครงการอบรมเชิง 
เชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ 
ด้านดนตรีไทย 

เพ่ืออบรมและฝึก
ปฏิบัติทักษะด้าน
ดนตรีไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

๑๔ 

๑๐ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ 
การฝึกทักษะด้านกีฬา 

เพ่ืออบรมและฝึก
ปฏิบัติทักษะด้าน
กีฬา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

๑๔ 

๑๑ โครงการรณรงค์เพ่ือ 
ป้องกันยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน รู้จัก
ป้องกันตัวเอง 
จากยาเสพติด 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน รู้จัก
ป้องกันตัวเอง 
จากยาเสพติด 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  3.2 แนวทางการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน 

เพ่ือส ารวจปัญหา
และความ ความ
ต้องการของ
นักเรียน 
และผู้ปกครอง ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเพ่ือ
พัฒนา 

๑๔ 

๒ โครงการสอนซ่อมเสริม เพ่ือจัดกิจกรรม 
สอนซ่อมเสริม
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนได้รับการ
สอนซ่อมเสริม 

๑๐ 

๓ โครงการแนะแนว 
การศึกษา 

เพ่ือจัดกรรม 
แนะแนวการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 

นักเรียนชั้น 
ม. 3 และ ม. 
6 

นักเรียนได้รับการ
แนะแนวศึกษาต่อ 

๑๒ 

๔ โครงการจ้างเหมา 
เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย 

เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารความเสี่ยง
และมาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บ
และสร้างเสริม 
ความปลอดภัย 

จ้างเหมา
เจ้าหน้าที่
รักษา 
ความ
ปลอดภัย 

สถานศึกษามีการ
บริหารความเสี่ยง 
ส่งเสริม มาตรการ
ป้องกันการ
บาดเจ็บและสร้าง
เสริม 
ความปลอดภัย 

๓ 

๕ โครงการจัดซื้อ 
หนังสือเรียน 

เพ่ือจัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับ
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนมีหนังสือ
เรียนสื่อการเรียน
การสอนประกอบ 
การจัดการเรียนรู้ 

๓ 

๖ โครงการอุปกรณ์ 
การเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การ 
การเรียนของ
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
ได้รับค่าอุปกรณ์
การ 
เรียน 

๓ 

๗ โครงการ 
เครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
ได้รับค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน 

๓ 

๘ โครงการส่งเสริม 
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

เพ่ือสนับสนุน
นักเรียนที่มีฐานะ

นักเรียน  
ม. 1- 3 

นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนได้รับ 
ปัจจัยพื้นฐาน 

๓ 



๗๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ยากจนได้รับปัจจัย 
พ้ืนฐานในการเรียน 

ในการเรียน 

๙ โครงการประกัน 
อุบัติเหตุนักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนท าประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุกระดับ 
ชั้นมีการท าประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 

๓ 

 
  4. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4.1 แนวทางการปรับปรุงและ พัฒนา สื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

เพ่ือส่งเสริมให้มี  
สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๒ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียนการ
สอน 

๓ 

๓ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๔ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๕ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 



๗๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๖ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๗ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๘ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

เพ่ือส่งเสริมให้มี 
สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๙ โครงการส่งเสริม 
ความพร้อมด้าน 
สาธารณูปโภค 

เพ่ือส่งเสริมความ
พร้อม ด้าน
สาธารณูปโภค 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

๓ 

๑๐ โครงการซ่อมแซม 
ครุภัณฑท์างการศึกษา 

เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี
ความพร้อม 
ด้านครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษา 

๓ 

๑๑ โครงการค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลงและ 
บ ารุงรักษารถตู้ 

เพ่ือให้รถตู้มีความ
พร้อม 
ในการน านักเรียน
เข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริม
การ 
เรียนรู้ 

นักเรียนทุก
ระดบัชั้น 

รถตู้มีความพร้อม
ในการน านักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ 

๓ 

๑๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
โปรเจคเตอร์ 

เพ่ือให้สถานศึกษา
มีความพร้อมด้าน
สื่อการเรียนรู้
โปรเจคเตอร์พร้อม
เพียงพอต่อการ 
เรียนรู้ และมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อ
โปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอ 
จ านวน 6 ชุด  
(17,500 บาท/
ชุด) 

สถานศึกษามี
ความพร้อม ด้าน
สื่อการเรียนรู้ 
โปรเจคเตอร์
พร้อมจอเพียงพอ
ต่อการเรียนรู้และ
มีประสิทธิภาพ 

๓ 



๘๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑๓ จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี 
นักเรียน 

เพ่ือรองรับนักเรียน
ในการขยายการจัด
การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี
นักเรียน 
จ านวน 300 ชุด 
(1,360 บาท/
ชุด) 

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการ
ภาษา 
(Conference room) 

๓ 

๑๔ จัดซื้อโต๊ะอาหาร เพ่ือให้โรงเรียนมี
โต๊ะอาหารเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 

จัดซื้อโต๊ะอย่าง
น้อย 30 ชุด (1 
ชุด นั่ง 6 คน) 

สถานศึกษามี
ความพร้อมวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอ 
โรงเรียนมีโต๊ะ
อาหาร 

๓ 

๑๕ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
การเรียน 
การสอน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับ 
ห้องปฏิบัติการ 
ขนาด 25,000 
B.T.U 
จ านวน 9 เครื่อง 

เพียงพอต่อ
จ านวน 
นักเรียน มี
บรรยากาศที่ดี 
ในการเรียน 
การสอน 

๓ 

๑๖ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา 
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   (DLIT) 

เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัด การเรียนรู้
ให้สูงขึ้น 

โปรแกรม 
Distance  
learning 
information  
“technology : 
DLIT” จ านวน 2 
โปรแกรม    
ส าหรับนักเรียน
และครูโรงเรียน
ชากังราววิทยา 

ครูสามารถพัฒนา 
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัด 
การเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

๓ 

 



๘๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   4.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการปรับปรุง 
เวบไซต์โรงเรียน 

เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ 
แสวงหาความรู้
จากแหล่ง 
ต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการ
แสวงหาความรู้  
จากแหล่งต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน 

๓ 

๒ โครงการห้องเรียน 
น่าอยู่บรรยากาศ 
น่าเรียน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียน
และห้อง
สนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีถูก
สุขลักษณะ 
สะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการเรียน 
รู้ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมี
ห้องเรียน 
และห้องสนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีถูกสุขลักษณะ 
สะอาดสวยงาม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓ 

๓ โครงการค่าใช้จ่ายใน 
การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต 
ความเร็วสูง  
ADSL/Wifi (อปท) 

เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

การเรียนการสอน
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

๓ 

๔ โครงการค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาห้องสมุด 
 (อปท) 

เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า 
ของนักเรียนและ
ส่งเสริม 
นิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ห้องสมุดมีหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ที่
เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ 

๓ 

๕ โครงการค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน 

๓ 

๖ โครงการค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซม
อาคาร 
เรียน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียน
และห้อง
สนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีถูก

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมี
ห้องเรียน 
และห้องสนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี ถูกสุขลักษณะ 

๓ 



๘๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

สุขลักษณะ 
สะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ 

สะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗ โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ 

เพ่ือจัสภาพ
แวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ซ่อมแซมและ 
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

๓ 

๘ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายใน 
โรงเรียน 

เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

๓ 

๙ โครงการพัฒนา 
ห้องมัลติมิเดีย 

เพ่ือให้นักเรียนได้
มีแหล่งเรียนรู้ ใน
การศึกษาหา 
ความรู้ของผู้เรียน 

ปรับปรุง และ 
จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ห้องมัล
ติมิเดีย 

การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มีแหล่งเรียนรู้  
ในการศึกษาหา
ความรู้ 

๓ 

๑๐ ห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี 
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ
ต่อ  
การเรียนการสอน 

๓ 

๑๑ ห้องปฏิบัติการ 
ทางเคมี 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อ 
การเรียนการสอน 

๓ 

๑๒ ห้องปฏิบัติการ 
ทางฟิสิกส์ 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการ

๓ 



๘๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ห้องปฏิบัติการ สอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ
ต่อ 
การเรียนการสอน 

๑๓ ห้องปฏิบัติการ 
ทางชีวิทยา 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อม 
วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียนการ
สอน 

๓ 

๑๔ ห้องปฏิบัติการ 
ทางคณิตศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๑๕ ห้องปฏิบัติการ 
ทางคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ ต่อการ
เรียนการสอน 

๓ 

๑๖ ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี 

๓ 



๘๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียนการ
สอน 

๑๗ ห้องเรียนด้วยระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน 

๓ 

๑๘ จัดซื้อท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือให้โรงเรียนมี
พ้ืนที่เพียงพอและ 
เอ้ือต่อการเรียน
การสอน 

จัดซื้อท่ีดิน
เพ่ิมเติม 
จ านวน 5 ไร่ 

โรงเรียนมีพ้ืนที่ 
เพียงพอและ 
เอ้ือต่อการเรียน
การสอน 

๓ 

๑๙ โครงการปรับปรุงป้าย 
โรงเรียน 

เพ่ือให้
สถานศึกษามีป้าย
โรงเรียนที่มีขนาด
มาตรฐาน  
ประชาชน
มองเห็นได้ชัดเจน 

ป้ายโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์ ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) 

สถานศึกษามีป้าย 
โรงเรียนที่มี 
ขนาดมาตรฐาน  
มองเห็นได้ชัดเจน 

๓ 

๒๐ ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 
12 ห้องเรียน ชั้นล่าง
โล่ง 

เพ่ือให้โรงเรียนมี
อาคารที่เพียงพอ
ต่อการเรียน 
การสอน 

ก่อสร้างอาคาร 4 
ชั้น 12 
ห้องเรียน ชั้นล่าง
โล่ง (แบบแปลน
มาตรฐาน  
สน.ศท.4/12                 
ขนาด 10.5 × 
36 เมตร)   
ชั้นล่างโล่ง  
พร้อมขยายเขต 

โรงเรียนมีอาคาร 
ที่เพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

๓ 



๘๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ไฟฟ้าเปลี่ยนหม้อ
แปลง 

๒๑ โครงการส่งเสริมความ 
ปลอดภัยภายใน
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัย 
ภายในโรงเรียน 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

โรงเรียนมี
มาตรการ 
ป้องกันการ
บาดเจ็บ 
และเสริมสร้าง
ความปลอดภัย 

๓ 

๒๒ โครงการก่อสร้างที่พัก 
เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย 

เพ่ือสร้างที่พัก
ส าหรับเจ้าหน้าที่
รักษาความ 
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน 

อาคารรักษา
ความปลอดภัย 
1 หลัง 

ปลอดภัย 
โรงเรียนมีอาคาร 
รักษาความ
ปลอดภัย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

๓ 

๒๓ โครงการปรับปรุงห้อง 
น้ าครูและนักเรียน 

เพ่ือปรับรุง
ห้องน้ าครูและ
นักเรียน 

ปรับปรุงห้องน้ า
ครูและนักเรียน 

โรงเรียนมีห้องน้ า 
ที่พร้อมต่อการ
บริการ 

๓ 

๒๔ โครงการก่อสร้างและ 
ปรับปรุงโรงรถ 

เพ่ือก่อสร้างและ
ปรับปรุง 
โรงรถภายใน
โรงเรียน 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงโรงรถ 
จ านวน 2 หลัง 

โรงเรียนมีโรงรถ 
ที่พร้อมและเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

๓ 

๒๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ 
การเรียนรู้ในสถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้
สถานศึกษา 
มีศูนย์การเรียนรู้
ในสถาน 
ศึกษาที่เอ้ิอต่อ
การเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน 
ได้ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 รักการเรียนรู้ 

จัดหาสื่อ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ 
ในศูนย์การ
เรียนรู้ 

1.สถานศึกษามี
ศูนย์การ 
เรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
ที่เอ้ิอต่อการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้
ศึกษา 
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ 

๓ 

๒๖ โครงการปรับปรุง 
อาคารอเนกประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารอเนก 
ประสงค์ 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 

มีอาคาร
เอนกประสงค์ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๓ 



๘๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๒๗ โครงการปรับปรุง 
อาคารโรงอาหาร 

เพ่ือปรับปรุง
อาคาร 
โรงอาหาร 

ปรับปรุงอาคาร
โรงอาหาร 
1 อาคาร 

มีอาคารโรงอาหาร 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓ 

๒๘ โครงการปรับปรุง 
ห้องคหกรรม 

เพ่ือปรับปรุง
ห้องคหกรรม 

ปรับปรุงห้อง 
คหกรรม 1 ห้อง 

มีห้องคหกรรมที่
เอ้ือต่อการการ
เรียน 

๓ 

๒๙ โครงการปรับปรุง 
อาคารฝึกงาน 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารฝึกงาน 

ปรับปรุงอาคาร
ฝึกงาน 1 ห้อง 

มีห้องอาคาร
ฝึกงาน 
ที่เอ้ือต่อการการ
เรียน 

๓ 

๓๐ โครงการก่อสร้างทาง 
เชื่อมระหว่าง 
อาคารเรียน 

เพ่ือก่อสร้างทาง
เชื่อมระหว่าง
อาคาร 

ก่อสร้างทางเชื่อม 
ระหว่างอาคาร 

โรงเรียนมีความ
พร้อมด้านอาคาร
สถานที่ 

๓ 

๓๑ โครงการลานกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

ก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 

โรงเรียนมีความ
พร้อมด้านแหล่ง
เรียนรู้ 

๓ 

 
 

 ๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.1 แนวทางการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการพัฒนาระบบ 
งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

เพ่ือจัดท าพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

จัดท าเอกสาร
งานประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๗ 

๒ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

เพ่ือจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ 
สถานศึกษา 

จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมของ
โรงเรียน 

โรงเรียนได้มีการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

๑๕ 
๑๖ 

๓ โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการและจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาการ 
ศึกษาของ
โรงเรียน 

จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนพัฒนา 
การศึกษา 

๗ 



๘๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  7.1 แนวทางการส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการพัฒนาระบบ 
งานบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงานบริหาร 
งานทั่วไปที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมีความ
พร้อม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ 

๒ โครงการพัฒนาระบบ 
งานบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บุคลากรที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมีความ
พร้อม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ 

๓ โครงการพัฒนาระบบ 
งานบริหารงาน 
งบประมาณ 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมีความ
พร้อม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ 

๔ โครงการพัฒนาระบบ 
งานวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงานบริหาร
วิชาการท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมีความ
พร้อม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ 

๕ โครงการรับสมัคร  
นักเรียน 

เพ่ือรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้น 
ม.1 และ ม.4 

นักเรียน ป.6 
และ ม.3  
ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนได้มีการ 
รับสมัครนักเรียน 
ชั้น ม.1 และ 4 

๘ 

๖ โครงการประชุม 
คณะกรรมการ  
สถานศึกษา   

เพ่ือส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนา
โรงเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนได้มีการ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการ
พัฒนาโรงเรียน 

๘ 

๗ โครงการประชุม 
ผู้ปกครองผู้เรียน 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาการศึกษา 

ผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับ 
ชั้น 

โรงเรียนได้มีการ
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

๔ 



๘๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๘ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้ 
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาใน
การ 
พัฒนาโรงเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ
สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องน า 
ความรู้พัฒนา
การศึกษา 

๔ 

๙ โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นนวด
เท้า 
พ่ือสุขภาพ 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้ด้าน 
อาชีพระยะสั้น
นวดเท้า 
เพ่ือสุขภาพ 

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
ชุมชน 

นักเรียน เยาวชน  
และประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ด้าน
การนวดเท้าเพ่ือ
สุขภาพและ 
น าไปประกอบ
อาชีพได้ 

๔ 

๑๐ โครงการผลิตน้ าดื่มดี 
(DEE) 

เพ่ือให้ความรู้
เรียนรู้ระบบ 
การผลิตและการ
บริการ 
จัดการธุรกิจเชิง
พานิชย์ 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ใน
ชุมชน 

นักเรียน เยาวชน  
ประชาชนในชุมชน 
ได้เรียนรู้ระบบการ 
ผลิตและการ
บริการจัดการ
ธุรกิจเชิงพานิชย์ 

๔ 

  



๘๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ประเมนิเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียน 
ได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ 

นักเรียน 
ได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ได้แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
แสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย์ 

ดีเยี่ยม 

๒. โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
นักเรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย
ธรรมะ และ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมวันศุกร์
คาบสุดท้าย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีคุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีคุณธรรม  
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ดีเยี่ยม 

๓. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
มีความกตัญญู
กตเวทสี านึกใน
พระมหากรุณา 
ธิคุณและได้
แสดงความจง 
รักภักดี 

โรงเรียน
ด าเนินการจัด
กิจกรรมไว้อาลัย
แด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 บุคลากร  
มีความกตัญญู
กตเวที  
แสดงความ
จงรักภักดี ส านึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมไว้
อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ดีเยี่ยม 

๔. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 
พระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
ได้แสดงถึง
ความกตัญญู
กต 

นักเรียน 
บุคลากร  
ได้แสดงถึงความ
กตัญญูกต 
เวที แสดงความ
จงรักภักดี 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีความกตัญญู
กตเวที  
แสดงความ
จงรักภักดี ส านึก

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีความกตัญญู
กตเวที  
แสดงความ
จงรักภักดี ส านึก

ดีเยี่ยม 



๙๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ประเมนิเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

เวที แสดง
ความ 
จงรักภักดี 
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

๕ โครงการ
ประชาธิปไตย 
ในโรงรียน 

เพ่ือให้นักเรียน 
เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของ
ผู้อื่น รักษา
สิทธิ 
เสรีภาพของตน  
และความเป็น
ประชาธิปไตย 

นักเรียน เคารพ
ในสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
รักษาสิทธิ 
เสรีภาพของตน  
และความเป็น
ประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
 รักษาสิทธิ 
และความเป็น
ประชาธิปไตย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น ทุกคน 
 เคารพในสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
 รักษาสิทธิ 
และความเป็น
ประชาธิปไตย 
โดยการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการวันส าคัญ 
ทางศาสนา 

เพ่ือให้นักเรียน
เห็น
ความส าคัญ 
และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม 
เบื้องต้นทาง
ศาสนา 

นักเรียนเห็น
ความส าคัญ 
และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม 
เบื้องต้นทาง
ศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
เห็นความส าคัญ 
และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม 
เบื้องต้นทาง
ศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
เห็นความส าคัญ 
และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม 
เบื้องต้นทาง
ศาสนา โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

ดีเยี่ยม 

๗ โครงการสืบสาน
ศิลป 
วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียน
นิยมไทย 
เห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนนิยม
ไทย 
เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
นิยมไทย 
เห็นคุณค่าใน 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
นิยมไทย 
เห็นคุณค่าใน 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจใน 

ดีเยี่ยม 



๙๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ประเมนิเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
ต่าง ๆ  

๘ โครงการท าบุญ
โรงเรียน 
และวันขึ้นปีใหม่ 

เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร  
ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

นักเรียน 
บุคลากร  
ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น ร่วมกัน
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
บุคลกร 
ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
บุคลกร 
ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่นโดย
ร่วมกันตักบาตร
ข้าวสาร
อาหารแห้ง 

ดีเยี่ยม 

๙ โครงการธนาคาร 
โรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน
มีนิสัย 
รักการออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน 

นักเรียนมีนิสัย 
รักการออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
รักการออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
รักการออม 
เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกกระบวน 
การท างาน ผ่าน
การออมโดย
โรงเรียนธนาคาร 

ดีเยี่ยม 

๑๐ โครงการพัฒนา 
คุณลักษณะด้าน 
จิตสาธารณะ 

เพ่ือจัด
กิจกรรมให้
นักเรียน 
ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ในสถานที่
สาธารณะ 

นักเรียน 
ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ในสถานที่
สาธารณะโดย
การเก็บกวาดท า
ความสะอาด
บริเวณต่าง ๆ 
ร่วมกับครูที่
ปรึกษา 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน
ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ในสถานที่
สาธารณะโดย
การเก็บกวาดท า
ความสะอาด
บริเวณต่าง ๆ 
ร่วมกับครูที่
ปรึกษา 

ดีเยี่ยม 

 



๙๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน 
2.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อม 

สู่อาเซียน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการวัน
ภาษาไทย 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย 

นักเรียนมีความ
ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้มีความ
ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้มีความ
ภูม ิ
ใจในความเป็นไทย
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

ดีเยี่ยม 

๒ โครงการ
ภาษา 
วันละค า 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะภาษา 
สู่อาเซียน 

นักเรียนมีทักษะ
ภาษา 
สู่อาเซียน 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้มีทักษะ 
ภาษาสู่อาเซียน 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้มีทักษะ 
ภาษาสู่อาเซียน
ด าเนินกิจกรรม
ในช่วงเชา้กิจกรรม
หน้าเสาธง 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการวัน
สุนทรภู ่

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกียวกับ
วันสุนทรภู ่

นักเรียนมี
ความรู้เกียวกับ
วันสุนทรภู่ 

นักเรียนทุกคนมึ
ความรูเ้กียวกับวัน
สุนทรภู ่

นักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สุนทรภู่หน้าเสาธง 

ดีเยี่ยม 

๔ โครงการ 
English 
 Camp 

เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได ้
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง 

นักเรียนได้ใช้
ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได ้
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้ใช้ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได ้
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้ใช้ภาษา 
อังกฤษในการ
สื่อสารได ้
อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง  

ดีเยี่ยม 

๕ โครงการ
ส่งเสริมและ 
พัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ  
(วันคริสมาส) 

เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

นักเรียนได้
เรียนรู ้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้เรียนรู้ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้เรียนรู้ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวอังกฤษ
โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียน
จัด 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

นักเรียนได้
เรียนรู ้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้เรียนรู้ 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 



๙๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ทักษะด้าน
ภาษาจนี  
(ตรุษจีน) 

ของชาวจีน ของชาวจีน ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวจีน 

ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของชาวจีน 
ผ่านกิจกรรมวัน
ตรุษจีน 

๗ โครงการ
ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ ์

เพื่อสอนเสริม
ทางวชิาการ 
และเตรียมสอบ  
ฯลฯ ทุกกลุ่ม
สาระ 

นักเรียนได้รับ
การสอนเสริม
ทางวชิาการ 
และเตรียมสอบ  
ฯลฯ ทุกกลุ่ม
สาระ 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการเตรียนม
ความพร้อม 
ในเตรียมสอบ  
onet  NT ฯลฯ 
ทุกกลุ่มสาระ 

นักเรียนทุกคนทุก
ระดับชัน้ 
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการเตรียนม
ความพร้อม 
ในเตรียมสอบ  
onet  NT ฯลฯ 
ทุกกลุ่มสาระ 

พอใช้ 

๘ โครงการ
เตรียมพร้อมสู่ 
ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ 
ประชาคม
อาเซียน 

โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่ 
ประชาคม
อาเซียน 

นักเรยีนทุก
ระดับชัน้ 
ได้รับการเตรียม
ความ 
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ดีเยี่ยม 

๙ โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ 
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การเรียน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ในการเข้าเรียน
ระดับ 
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ได้รับการเพ่ิม
ทักษะในการ
เข้าเรียนระดับ 
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนโรงเรียน
ชากังราว 
วิทยา ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

นักเรียนโรงเรียน
ชากังราว 
วิทยา ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายได้รับ
การเพ่ิมทักษะใน
การเข้าเรียน
ระดับ 
มหาวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

๑๐ โครงการ
ส่งเสริม 
การแข่งขัน
ทักษะทาง 
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ 
เข้าแข่งขัน 
ระดับ กลุ่ม  
จังหวัด ประเทศ 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้
มี 
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ 
เข้าแข่งขัน 
ระดับ กลุ่ม  

นักเรยีนที่มี 
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ 
เข้าแข่งขัน 
ระดับ กลุ่ม 
จังหวัด ประเทศ 

นักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพได้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขันทั้ง ระดับ 
กลุ่มจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

ดีเยี่ยม 



๙๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

จังหวัด 
ประเทศ 

๑๑ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
คณิตศาสตร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านคณิต 
ศาสตร์ 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้านคณิต 
ศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 
ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ในด้าน
คณิตศาสตร์
สามารถสร้าง
ผลงานด้านความ
เป็นเลิศให้
ประจักษ์ 

ดีเยี่ยม 

๑๒ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
งานประดิษฐ์
ไทย(งานร้อย
มาลัยดอกไม้
สด)(SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย 
(งานร้อยมาลัย
ดอกไม้สด) 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย(งานร้อย
มาลัยดอกไม้
สด) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับ
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 

๑๓ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศดา้น 
งานช่าง(งาน
ช่างไม้) 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานช่าง(งาน
ช่างไม้) 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานช่าง(งาน
ช่างไม้) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับ
ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

๑๔ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในระดับ
ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 



๙๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

วงเครื่องสาย
ไทย 
 (SBMLD) 

การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
วงเครื่องสาย
ไทย 

การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
วงเครื่องสาย
ไทย 

ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

๑๕ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
ศิลปะการ
แกะโฟม 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
ศิลปะการ
แกะโฟม 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
ศิลปะการ
แกะโฟม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
ตัดโฟมเพ่ือ
ประดับประดาใน
งานต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

๑๖ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
นาฏศิลป์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
นาฏศิลป์ 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
นาฏศิลป์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แสดงในงาน
ประเพณีของ
จังหวัด หรือการ
แข่งขันต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

๑๗ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
กีฬาเปตอง 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
กีฬาเปตอง 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 



๙๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
กีฬาเปตอง 

๑๘ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
กีฬา
วอลเลย์บอล 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
กีฬา
วอลเลย์บอล 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
กีฬา
วอลเลย์บอล 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

๑๙ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 

๒๐ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
งานประดิษฐ์
ไทย  
(งานจ าลอง
ใบตองเทียม) 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้านงาน
ประดิษฐ์ไทย  
(งานจ าลอง
ใบตองเทียม) 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้านงาน
ประดิษฐ์ไทย  
(งานจ าลอง
ใบตองเทียม) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 



๙๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๑ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
งานอาหาร
ไทย
(SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
อาหารไทย 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
อาหารไทย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 

๒๒ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
งานช่าง 
(ช่างเชื่อม) 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
งานช่าง(ช่าง
เชื่อม) 

โรงเรียน
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้านงานช่าง
(ช่างเชื่อม) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีชิ้นงานจากการ
เชื่อมต่างๆ ทั้ง
ปรากฏใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

๒๓ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 

๒๔ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน
ภาษาจีน 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
ภาษาจีน 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 



๙๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
ภาษาจีน 

๒๕ โครงการ
ส่งเสริมความ 
เป็นเสิศด้าน 
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 (SBMLD) 

เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพ
ด้าน 
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
ตาม
อัจฉริยภาพ
ด้าน 
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1,2 และ 
4,5 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 

๒๖ โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะ 
ภาษาอังกฤษ
สู่ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษา 

โรงเรียน
ส่งเสริมให้
นักเรียน 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
จากเจ้าของ
ภาษา 
 

นักเรียน
ระดับชั้น ม.1 ,4 
มีทักษาภาษา
อังกฤ จากเจ้า 
ของภาษา 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ  

ดี 

๒๗ จัดการเรียน
การสอน 
ภาษาอังกฤษ 
( MINI  
ENGLISH  
PROGRAM) 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนให้
มากขึ้นและ 
เพ่ิมพูลความรู้
ด้านการ 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอน 
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนให้
มากขึ้นและ 
เพ่ิมพูลความรู้
ด้านการ 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

จ้างครู
ชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 2 คน 

มีครูชาวต่างชาติ
ครบทุกชั้นเรียน 

ดีเยี่ยม 

๒๘ โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

การสอนกลุ่ม
สาระการเรียน 

จ้างเหมางาน
สอนภาษาไทย 

มีครูสอน
ภาษาไทย

ดีเยี่ยม 



๙๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

การสอน
ภาษาไทย 

ทางด้านการ
จัดการเรียน 
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียน 
รู้ภาษาไทย 

รู้ภาษาไทยมี
ประสิทธิภาพ 
 

เพียงพอต่อชั้น
เรียน 

๒๙ โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะ 
ภาษาจีนสู่
ประชาคม 
อาเซียน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ทางด้านการ
จัดการเรียน 
การสอน 
ภาษาจีน 

การสอน 
ภาษาจีนมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ้างเหมางาน
สอนภาษาจีน 

มีครูสอนภาษาจีน
เพียงพอต่อชั้น
เรียน 

ดีเยี่ยม 

๓๐ โครงการ
อบรมและ 
ศึกษาเพ่ิม
ประสบการณ์ 
จากแหล่ง
เรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนมี
ทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และ
พัฒนา 
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม 

๓๑ โครงการ
โรงเรียน 
พอเพียง
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้ 
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
สามารถ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ า 
วันได ้

นักเรียนเรียนรู้ 
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
สามารถ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ า 
วันได ้

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา 

ดีเยี่ยม 

 
 
  



๑๐๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน 

  2.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
และหลักสูตร
สถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระ 
 

สถานศึกษามีการ
จัดท าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน             
เป็นส าคัญ 

- จัดท า
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
มีความ
เหมาะสม 

หลักสูตร
สถานศึกษา  
และหลักสูตร
สถานศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ความ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง 
และ
เหมาะสมกับ
สภาพของ
โรงเรียนและ
ความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น  

ดีเยี่ยม 

๒ โครงการนิเทศ
งานสอน 

เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ครูมีการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ครทูุกคน ครทูุกคน
ได้รับการ
นิเทศการ
เรียนการสอน
และน าผล
การนิเทศไป
ปรับ
กระบวนการ
เรียนการสอน
ของตนเอง 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการ
ปฐมนิเทศ 
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี 
คุณธรรม
จริยธรรม  

นักเรียนมี 
คุณธรรมจริยธรรม  
สามารถด าเนินชีวิต 
อยู่กับผู้อ่ืนได้ 

นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปี
ที ่1 และ ๔ 

นักเรียน
รับทราบการ
ปฏิบัติตนใน
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 



๑๐๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่กับผู้อื่น
ได้ 

๔ โครงการ 
เปิดโลกทาง
วิชาการ 
"open 
house" 

เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง 
รักการอ่าน 
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง 
รักการอ่าน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น
แสดงออกถึง
พฤติกรรมรัก
การอ่าน 
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ผ่านกิจกรรม
เปิดโลกทาง
วิชาการ 

ดีเยี่ยม 

๕ โครงการแสดง
ผลงาน
นักเรียน และ
มอบประกาศ 
นยีบัตร  
นักเรียนชั้น  
ม.3 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน 
เห็นคุณค่าของ
ตนเองมีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน 
ของตนเอง 

นักเรียนเห็นคุณค่า
ของตนเองมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน 
ของตนเอง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน 
ของตนเอง 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการวิจัย
ในชั้นเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ครูมีการ 
ศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ครูมีการ 
ศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

คร ู ครทูุกคนมี
ผลการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ดีเยี่ยม 

๗ โครงการวัดผล 
ประเมินผล 

เพ่ือส่งเสริมให้
ครูมีการวัดผล
ประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
และน าผลไปใช้
ในการพัฒนา 
นักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ครูมีการวัดผล
ประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
และน าผลไปใช้ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
คนได้รับการ
วัดผลและ
ประเมินผล
ตามสภาพ
จริง 

ดีเยี่ยม 

 



๑๐๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  3.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ 

เพ่ือให้นักเรียน
มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ระเบียบ
วินัย  
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ   
เสียสละ 
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ 
สุจริต ระเบียบ
วินัย  
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ   
เสียสละ 
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปี
ที3่ 

นักเรียน
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่
3 ทุกคนได้เข้า
ค่ายลูกเสือเนตร
นารี 

ดีเยี่ยม 

๒ โครงการ
โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือให้นักเรียน
มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี มี
น้ าหนักส่วน 
สูง และ
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ 

นักเรียนมี
สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี มี
น้ าหนักส่วน 
สูง และ
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 
ได้รับการ
ส่งเสริม
สมรรถนะทาง
กายตามเกณฑ์ 

ดีมาก 

๓ โครงการ TO 
BE 
 NUMBERONE  
 ชากังราว
วิทยา" 

เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ปกปอ้งตนเอง 
จากสิ่งเสพติด 

นักเรียนมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ปกป้องตนเอง 
จากสิ่งเสพติด 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6มี
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ปกป้องตนเอง 
จากสิ่งเสพติด 

ดีเยี่ยม 

๔ โครงการ
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การป้องกันภัย 
การใช้อุปกรณ์ 
การประสานใน 
การปฏิบัติการ
อพยพการ 
ช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธี 

นักเรียนมี
ความรู้ 
ความเข้าใจใน
การป้องกันภัย 
การใช้อุปกรณ์ 
การประสานใน 
การปฏิบัติการ
อพยพการ 
ช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธี 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 
และบุคลากร 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 
และบุคลากรมี
ความรู้ 
ความเข้าใจใน
การป้องกันภัย 
การใช้อุปกรณ์ 
การประสานใน 
การปฏิบัติการ
อพยพการ 

ดีเยี่ยม 



๑๐๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธี 

๕ โครงการกีฬา
กลุ่มเทศบาล 
เมือง
ก าแพงเพชร 

เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะ 
การเล่น การดู
การเชียร์กีฬา 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
มีน าใจนักกีฬา 

นักเรียนมีทักษะ 
การเล่น การดู
การเชียร์กีฬา 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
มีน าใจนักกีฬา 

นักเรียนชั้น 
ม.1-6 
มีทักษะการ
เล่น การดู  
การเชียร์กีฬา 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

นักเรียนชั้น ม.
1-6 
มีทักษะการเล่น 
การดู  
การเชียร์กีฬา 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและ 
เยาวชนรู้จัก
หน้าที่ของตน 
อยู่ในระเบียบ
วินัย 
และยึดมั่นใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
โดยมีพระมหา
กษัตริเป็น
ประมุข 

เด็กและ 
เยาวชนรู้จัก
หน้าที่ของตน 
อยู่ในระเบียบ
วินัย 
และยึดมั่นใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
โดยมีพระมหา
กษัตริเป็น
ประมุข 

นักเรียนชั้น 
ม.1-6 

เด็กและเยาวชน 
รู้จักหน้าที่ของ
ตน 
อยู่ในระเบียบ
วินัย 
และยึดมั่นใน
สถาบัน 
ชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริย์
โดยมี 
พระมหากษัตริ
เป็นประมุข 

ดีเยี่ยม 

๗ โครงการ
รณรงค์เพ่ือ
ป้องกนัยาเสพ
ติด 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน 
รู้จักป้องกัน
ตัวเอง 
จากยาเสพติด 

นักเรียน 
รู้จักป้องกัน
ตัวเอง 
จากยาเสพติด 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
ตั้งแต่ ม.1-6
รู้จักป้องกัน
ตัวเอง 
จากยาเสพติด 

ดีเยี่ยม 

   
  



๑๐๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
  3.2 แนวทางการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน 

เพ่ือส ารวจ
ปัญหาและ
ความ 
ความต้องการ
ของนักเรียน 
และ
ผู้ปกครอง ใน
การ 
พัฒนาผู้เรียน 

รับทราบ
ความต้องการ
ของนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนได้รับ
การดูแล 
ช่วยเหลือเพ่ือ
พัฒนา 

ดีเยี่ยม 

2 โครงการสอนซ่อม
เสริม 

เพ่ือจัด
กิจกรรม 
สอนซ่อมเสริม
นักเรียน 

จัดกิจกรรม
การสอนซ่อม
เสริมให้แก่
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การสอนซ่อม
เสริม 

ดีเยี่ยม 

3 โครงการแนะแนว 
การศึกษา 

เพ่ือจัดกรรม
แนะแนว 
การศึกษา
ส าหรับ
นักเรียน 

แนะแนว 
การศึกษา
ส าหรับ
นักเรียน 

นักเรียนชั้น  
ม 3 และ ม 6 

นักเรียนชั้น 
ม. 3 และ ม.
6 ได้รับการ
แนะแนว
การศึกษาต่อ 

ดีเยี่ยม 

๔ .โครงการจัดซื้อ 
หนังสือเรียน 

เพ่ือจัดซื้อ
หนังสือเรียน 
ส าหรับ
นักเรียน 

จัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับ
นักเรียนทุก
คน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนมี
หนังสือเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 

ดีเยี่ยม 

๕ โครงการอุปกรณ์ 
การเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอุปกรณ์
การเรียนของ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ค่าอุปกรณ์
การ 
เรียนของ
นักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนได้รับ
ค่าอุปกรณ์
การ 
เรียนของ
นักเรียน 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการ 
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน 

ดีเยี่ยม 

๗ โครงการส่งเสริม 
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับ 

เพ่ือสนับสนุน
นักเรียน 

นักเรียน 
ที่มีฐานะ
ยากจนได้รับ 

นักเรียน  
ม 1- 3 

นักเรียน 
ที่มีฐานะ
ยากจนได้รับ 

ดีเยี่ยม 



๑๐๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

นักเรียนยากจน ที่มีฐานะ
ยากจนได้รับ 
ปัจจัยพื้นฐาน
ในการเรียน 

ปัจจัยพื้นฐาน
ในการเรียน 

ปัจจัยพื้นฐาน 
ในการเรียน 

๘ โครงการประกัน 
อุบัติเหตุนักเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียน 
ท าประกัน
อุบัติเหตุ
นักเรียน 

นักเรียน 
ท าประกัน
อุบัติเหตุ
นักเรียนทุก
คน 

นักเรียนทุก
คน 
 

นักเรียนทุก
คน 
ท าประกัน
อุบัติเหตุ 

ดีเยี่ยม 

 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4.1 แนวทางการปรับปรุงและ พัฒนา สื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนยีทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๒ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๔ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่

ดีเยี่ยม 



๑๐๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

ต่อการเรียน
การสอน 

เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

๕ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 
 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๗ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๘ โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 

๙ โครงการส่งเสริม 
ความพร้อมด้าน 
สาธารณูปโภค 

เพ่ือส่งเสริม
ให้มี สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี 
สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

ดีเยี่ยม 



๑๐๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๐ โครงการซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

เพ่ือ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
ทาง
การศึกษา 

ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
ทาง
การศึกษา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

สถานศึกษามี
ความพร้อม 
ด้านครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

๑๑ โครงการค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลงและ 
บ ารุงรักษารถตู้ 

เพ่ือให้รถตู้มี
ความพร้อม 
ในการน า
นักเรียนเข้า
ร่วม 
กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ 

รถตู้มีความ
พร้อม 
ในการน า
นักเรียนเข้า
ร่วม 
กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

รถตู้มีความ
พร้อมในการ 
น านักเรียนเข้า
ร่วม 
กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๑๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
โปรเจคเตอร์ 

เพ่ือให้
สถานศึกษา
มีความ 
พร้อมด้าน
สื่อการ
เรียนรู้ 
โปรเจกเตอร์
พร้อมจอ 
เพียงพอต่อ
การ 
เรียนรู้ และ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

สถานศึกษา
มีความ 
พร้อมด้าน
สื่อการ
เรียนรู้ 
โปรเจกเตอร์
พร้อมจอ 
เพียงพอต่อ
การ 
เรียนรู้ และ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

จัดซื้อโปรเจก
เตอร์ 
พร้อมจอ 
จ านวน  6 ชุด  
(17,500 บาท / 
ชุด) 

สถานศึกษามี
ความพร้อม 
ด้านสื่อการ
เรียนรู้ 
โปรเจกเตอร์
พร้อมจอ 
เพียงพอต่อ
การ 
เรียนรู้ และมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

ดีเยี่ยม 

๑๓ จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี 
นักเรียน 

เพ่ือรองรับ
นักเรียนใน
การ 
ขยายการจัด
การศึกษา
ระดับ 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นักเรียน ม.
ปลายมีโต๊ะ
เก้าอ้ี
เพียงพอ 

จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี
นักเรียน 
จ านวน 300 ชุด 
(1,360 บาท/
ชุด) 

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการ
ภาษา 
(Conference 
room) 

ดีเยี่ยม 



๑๐๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๔ จัดซื้อโต๊ะอาหาร เพ่ือให้
โรงเรียนมี
โต๊ะอาหาร 
เพียงพอต่อ
จ านวน
นักเรียน 

โรงเรียนมี
โต๊ะอาหาร 
เพียงพอต่อ
จ านวน
นักเรียน 

จัดซื้อโต๊ะอย่าง
น้อย 30 ชุด 
(1 ชุด นั้ง 6 คน) 

โรงเรียนมีโต๊ะ
อาหาร 
เพียงพอต่อ
จ านวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม 

๑๕ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือสร้าง
บรรยากาศ
ที่ดีในการ
เรียนการ
สอน 

โรงเรียน
ปรับ
บรรยากาศที่
ดีในการ
เรียนการ
สอน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับ 
ห้องปฏิบัติการ 
ขนาด 25,000 
B.T.U 
จ านวน 9 เครื่อง 

นักเรียน มี
บรรยากาศที่ดี 
ในการเรียน
การสอน 

ดีเยี่ยม 

๑๖ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา 
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   
(DLIT) 

เพ่ือให้ครู
สามารถ
พัฒนา 
ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
เรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

ครูสามารถ
พัฒนา 
ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
เรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

โปรแกรม 
Distance  
learning 
information  
"technology : 
DLIT  
" จ านวน 2 
โปรแกรม    
ส าหรับนักเรียน
และครู 
โรงเรียนชากังราว
วิทยา 

ครูสามารถ
พัฒนา 
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

 
  4.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ
ปรับปรุง 
เวบไซต์โรงเรียน 

เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ 
แสวงหา
ความรู้จาก
แหล่ง 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ 
ในการแสวง 
หาความรู้  
จากแหล่ง 
ต่าง ๆ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ 
ในการแสวง 
หาความรู้  
จากแหล่ง 
ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 



๑๐๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน 

ให้กับนักเรียน ให้กับนักเรียน 

๒ โครงการ
ห้องเรียน 
น่าอยู่บรรยากาศ
น่าเรียน 

เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 
ห้องเรียนและ
ห้องสนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการเรียน 
รู้ 

ห้องเรียนและ
ห้องสนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการเรียน 
รู้ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมี
ห้องเรียน 
และห้อง
สนับสนุน 
อยู่ในสภาพใช้
งานไดดี้ 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการ 
เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต 
ความเร็วสูง  
ADSL/Wifi 
(อปท) 

เพ่ือให้การ
จัดการเรียน 
การสอนของ
โรงเรียน 
มี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการ
สอนของ 
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

การเรยีนการ
สอนของ 
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

๔ โครงการ
ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา
ห้องสมุด 
 (อปท) 

เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า 
ของนักเรียน
และส่งเสริม 
นิสัยรักการ
อ่าน 

มีแหล่งศึกษา
ค้นคว้า 
ของนักเรียน
และส่งเสริม 
นิสัยรักการ
อ่าน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น
ศึกษาค้นคว้า 
มีนิสัยรักการ
อ่าน 

ดีเยี่ยม 

๕ โครงการ
ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้
ได้รับการ
พัฒนา 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการ
เรียน 
การสอน 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการ
ค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซม
อาคารเรียน 

เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 
ห้องเรียนและ
ห้องสนับสนุน 

ปรับปรุงและ
พัฒนา 
ห้องเรียนและ
ห้องสนับสนุน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

โรงเรียนมี
ห้องเรียน 
และห้อง
สนับสนุน 

ดีเยี่ยม 



๑๑๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการเรียน 
รู้ 

อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการเรียน 
รู้ 

อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด 
สวยงาม เอ้ือ
ต่อการ 
เรียนรู้ 

๗ โครงการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ 

เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ซ่อมแซมและ 
ปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

โรงเรียนมี
สภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๘ โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายใน 
โรงเรียน 

เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

จัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
ภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนมี
สภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อ 
การเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๙ โครงการพัฒนา 
ห้องมัลติมิเดีย 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีแหล่ง 
เรียนรู้ ใน
การศึกษาหา 
ความรู้ของ
ผู้เรียน 

นักเรียนได้มี
แหล่ง 
เรียนรู้ ใน
การศึกษาหา 
ความรู้ของ
ผู้เรียน 

ปรับปรุง และ 
จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์
ห้องมัลติมิเดีย 

การเรียนรู้ 
เพ่ือให้
นักเรียน 
ได้มีแหล่ง
เรียนรู้  
ในการศึกษา
หาความรู้ 

ดีเยี่ยม 

๑๐ ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

พัฒนาการ
จัดการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ได้พัฒนาการ
จัดการ 
เรียนการสอน
ให้มี 
ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการ
พร้อม 
วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียน
การสอน 

ดีเยี่ยม 



๑๑๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๑ โครงการ
ปรับปรุงป้าย
โรงเรียน 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
ป้าย 
โรงเรียนที่มี
ขนาด 
มาตรฐาน  
ประชาชน
มองเห็นได้
ชัดเจน 

สถานศึกษามี
ป้าย 
โรงเรียนที่มี
ขนาด 
มาตรฐาน  
ประชาชน
มองเห็นได้
ชัดเจน 

ป้ายโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์ ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์) 

สถานศึกษามี
ป้าย 
โรงเรียนที่ม ี
ขนาด
มาตรฐาน  
มองเห็นได้
ชัดเจน 

ดีเยี่ยม 

๑๒ โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัย 
ภายในโรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภัย 
ภายใน
โรงเรียน 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัย 
ภายใน
โรงเรียน 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

โรงเรียนมี
มาตรการ 
ป้องกันการ
บาดเจ็บ 
และเสริมสร้าง
ความ 

ดีเยี่ยม 

๑๓ โครงการ
ปรับปรุงห้องน้ า
ครูและนักเรียน 

เพ่ือปรับปรุง
ห้องน้ าครู 
และนักเรียน 

ห้องน้ าครู 
และนักเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ปรับปรุง
ห้องน้ าครู 
และนักเรียน 

โรงเรียนมี
ห้องน้ า 
ที่พร้อมต่อการ
บริการ 

ดีเยี่ยม 

   
 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรให้มีประสิทธิภาพ 
  5.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการส่งเสริม 
และพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนา 
ครูและ
บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ 
ศึกษาได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา 

ครูและ
บุคลากรได้รับ 
การพัฒา 

ดีเยี่ยม 

๒ โครงการอบรม
บุคลากร 
เพ่ิอเพ่ิมทักษะ
การ 
จัดการเรียนรู้ 

เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการ
จัดการ 
เรียนรู้ที่เน้น
นักเรียน 

บุคลากรได้รับ
การเพ่ิมทักษะ
การจัดการ 
เรียนรู้ที่เน้น
นักเรียน 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา 

บุคลากรได้รับ
การ 
ส่งเสริมเพ่ิม
ทักษะ 

ดีเยี่ยม 



๑๑๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

เป็นส าคัญ
ให้แก่
บุคลากร 

เป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนรู้ 
ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 

 
 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.1 แนวทางการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือจัดท า
พัฒนาระบบ 
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาระบบ 
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

จัดท าเอกสาร
งานประกัน 
คุณภาพ
ทางการศึกษา 

โรงเรียนมีการ
พัฒนา 
ระบบประกัน
คุณภาพ 
การศึกษา 
 

ดี 

๒ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

เพ่ือจัดท า
เอกสาร
ประชา 
สัมพันธ์
กิจกรรมของ 
สถานศึกษา 

จัดท าเอกสาร
ประชา 
สัมพันธ์
กิจกรรมของ 
สถานศึกษา 

จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมของ
โรงเรียน 

โรงเรียนได้มี
การประชา 
สัมพันธ์
กิจกรรม 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการและ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา
การ 
ศึกษาของ
โรงเรียน 

จัดท า
แผนพัฒนา
การ 
ศึกษาของ
โรงเรียน 

จัดท า
แผนพัฒนา
การ 
ศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการ
จัดท า
แผนพัฒนา 
การศึกษา 

ดีเยี่ยม 

 
 

 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  7.1 แนวทางการส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการพัฒนา
ระบบงาน
บริหารงานทั่วไป 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหารงาน
ทั่วไปที่เอ้ือ 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ระบบงาน 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมี
ความพร้อม 
ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 



๑๑๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

บริหารงาน
ทั่วไปที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

๒ โครงการพัฒนา
ระบบงาน
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บุคลากรที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ระบบงาน 
บุคลากรทีเ่อ้ือ 
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมี
ความพร้อม 
ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๓ โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมี
ความพร้อม 
ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๔ โครงการพัฒนา
ระบบงาน
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหาร
วิชาการท่ีเอ้ือ 
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ระบบงาน 
บริหาร
วิชาการท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนมี
ความพร้อม 
ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

๕ โครงการรับสมัคร  
 นักเรียน 

เพ่ือรับสมัคร
นักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 
และ ม.4 

รับสมัคร
นักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 
และ ม.4 

นักเรียน ป.6 
และ ม3  
ในเขต
เทศบาล 

โรงเรียนได้มี
การรับสมัคร
นักเรียน 
ชั้น ม.1 และ 
4 

ดีเยี่ยม 

๖ โครงการประชุม 
 คณะกรรมการ  
 สถานศึกษา   

เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
ของ
คณะกรรมการ
สถาน 
ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

โรงเรียน
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนได้มี
การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
ของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ดีเยี่ยม 



๑๑๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ในการพัฒนา
โรงเรียน 

ในการพัฒนา ในการพัฒนา
โรงเรียน 

๗ โครงการประชุม 
 ผู้ปกครองผู้เรียน 

เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง
ในการ 
พัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง
ในการ 
พัฒนา
การศึกษา 

ผู้ปกครอง
นักเรียนทุก
ระดับ 
ชั้น 

โรงเรียนได้มี
การประชุม 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

๘ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เพ่ือจัดอบรม
ให้ความรู้ 
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาใน
การพัฒนา
โรงเรียน 

จัดอบรมให้
ความรู้ 
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาใน
การพัฒนา
โรงเรียน 

คณะกรรมการ
สถาน 
ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

กรรมการ
สถานศึกษา 
และ
ผู้เกี่ยวข้องน า
ความรู้พัฒนา
การศึกษา 

ดีเยี่ยม 

๙ โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นนวดเท้า 
พ่ือสุขภาพ 

เพ่ือจัดอบรม
ให้ความรู้ด้าน 
อาชีพระยะสั้น
นวดเท้า 
เพ่ือสุขภาพ 

จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน 
อาชีพระยะสั้น
นวดเท้า 
เพ่ือสุขภาพ 

นักเรียน 
เยาวชน และ 
ประชาชนใน
ชุมชน 

นักเรียน 
เยาวชน  
และประชาชน
ในชุมชน 
มีความรู้ด้าน
การนวด 
เท้าเพ่ือ
สุขภาพและ
น าไปประกอบ
อาชีพได้ 

ดีเยี่ยม 

๑๐ โครงการผลิตน้ า
ดื่มดี(DEE) 

เพ่ือให้ความรู้
เรียนรู้ระบบ 
การผลิตและ
การบริการ 
จัดการธุรกิจ
เชิงพานิชย์ 

นักเรียน
เยาวชน 
 ประชาชน ใน
ชุมชน เรียนรู้
ระบบการผลิต
และการ
บริการ 
จัดการธุรกิจ
เชิงพานิชย์ 

นักเรียน 
เยาวชน 
 ประชาชน ใน
ชุมชน 

นักเรียน 
เยาวชน  
ประชาชนใน
ชุมชน 
ได้เรียนรู้
ระบบการ 
ผลิตและการ
บริการจัด 
การธุรกิจเชิง
พานิชย์ 

ดีเยี่ยม 

หมายเหตุ :  รายงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์ 



๑๑๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 1. นโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
SBMLD 

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมี
ความเข้มแข็ง
มีบทบาทใน
การจัด
การศึกษา 
สามารถ จัด
การศึกษาได้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
ท้องถิ่น  

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

โรงเรียน
สามารถ 
บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
(SBMLD) 

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

ดีเยี่ยม 

 
 2. นโยบาย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการจัดการ

เรียนการสอนโดย
ครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ 

เพ่ือให้
นักเรียนทุก
คนได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาว
ต่างประเทศ 

นักเรียนทุก
คนได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาว
ต่างประเทศ 

นักเรียนทุก
คนมีทักษะใน
การฟัง พูด 
อ่าน และ
เขียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ 

นักเรียนร้อย
ละ 70 มี
ทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



๑๑๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 100.00      

1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 100.00      

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 100.00      

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00     
 

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 100.00      

1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

9๖.๖0      

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

98.๑0      

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 100.00      

1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 9๙.๐0      

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.๓๗           

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี  
 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
  



๑๑๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ปถ.06    

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แบบวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน 
 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการสอนซ่อมเสริม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 



๑๑๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการในโรงเรียน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
 โครงการค่ายสังคม 
 โครงการนักเรียนดีศรีชากังราว 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
     
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อการสอน 
 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน  
 โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการนิเทศการสอน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
    ศักยภาพ   
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการนิเทศการสอน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
    ............................................................... ...................................................................................  



๑๑๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดเียี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
 โครงการห้องเรียนสีขาว  
 โครงการเทศบาลสัญจร  
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

    
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  255๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 

 



๑๒๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
มาตรฐานที่ ๒   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏิบัติ  ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจดั
การศึกษา มีความคดิรเิริ่ม  มีวสิัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงาน อยา่งมีคณุภาพ 

100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      
 

 

 



๑๒๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 กพ. 7     

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ 

และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 โครงการประกวดแผนพัฒนาการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา  

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 

  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ....................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ....................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
 

 

 

 

 



๑๒๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1     สถานศึกษามีอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วัสดุ ครภุัณฑเ์พียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

9๓.๓๓      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2     สถานศึกษามมีาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ
สร้าง เสริมความปลอดภัย 9๓.๓๓      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3     สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4    สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมทีเ่หมาะสมต่อการจดัการศึกษา 9๓.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 9๕.๐๐      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.1   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่  
 โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการพัฒนาห้องสมุด  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม

ความปลอดภัย  
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกันอุบัติเหตุ 
 โครงการติดกล้องวงจรปิด 
 โครงการขับขี่ปลอดภัยจากอุบุติเหตุจราจร 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 



๑๒๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
 เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
 เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔   สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อ 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศทางอัจฉริยภาพ(SBMLD) 
 โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์  
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

 

 

 



๑๒๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓ 
 .......................................................................... ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 .......................................................................... ..........................................................................................  

 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2     สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที ่4.4     สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบัติงาน 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
  

 



๑๒๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการนิเทศติดตาม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2    สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 

 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน  
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 โครงการประชุม  
 บันทึกการประชุม 
 โครงการนิเทศติดตาม  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4    สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงสร้างการบริหารการศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร์   
 แผน 3 ปี    
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 



๑๒๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการนิเทศติดตาม  
 โครงการวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  

 

 

 

 



๑๒๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔ 
 ................................................................................... ................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ................................................................................... ................................................................................. 

 
 
มาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1    สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

100.00     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     สถานศึกษาส่งเสริมการผลติ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4     สถานศึกษาจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 100.00      

ตัวบ่งช้ีที ่5.5    สถานศึกษาด าเนนิการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค าสั่งโรงเรียน  
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
 โครงการนิเทศติดตาม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 



๑๒๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 โครงการนิเทศการสอน  
 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อ 
 ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 
 บันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการนิเทศการสอน  
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4    สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 การนิเทศการศึกษา  
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 หลักสูตรสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 



๑๓๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5    สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 เอกสาร ปถ ต่าง ๆ 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 ปฏิทินงานวิชาการ  
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๑๓๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ................................................................................ ....................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ................................................................................ ....................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 

 



๑๓๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1     สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2     สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้ภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด

กิจกรรม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 รายงานสรุปผลการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการนักเรียนจิตอาสา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
  



๑๓๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ......................................................................................... ........................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ......................................................................................... ........................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 

 

 

 



๑๓๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 7   สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1     สถานศึกษาจดัท ามาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2     สถานศึกษาจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4    สถานศึกษาด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5    สถานศึกษาจัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6     สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7     สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1    สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 แผนพัฒนาการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ค าสั่ง     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 



๑๓๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-................................................................. ....... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงสร้างการบริหาร 
 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4    สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5    สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 การประเมินภายในจากต้นสังกัด 
 โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6    สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................    



๑๓๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7    สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๑๓๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ....................................................................................... ............................................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ....................................................................................... ............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ........................................................................................................................................ ............................ 

 
 
 
  

 

 



๑๓๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1    สถานศึกษาจัดโครงการ / กจิกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกับการจัดการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2    สถานศึกษาด าเนนิงานให้บรรลตุามเปา้หมายใน
การยกระดับคณุภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1   สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ 
 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)    
 โครงสร้างการบริหาร 
 โครงการนิเทศการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ 
 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)    
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงการนิเทศการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.........................-................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................-..................................................................... 
 



๑๓๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไมม่ีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘ 
 .......................................................................................................................................... .......................... 
 ....................................................................................................... ............................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ....................................................................................................... ............................................................. 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ........................................................................................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1     ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผดิชอบและปฏิบัตติาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 98.8๖      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2    ผู้เรียนมีความซื่อสัตยส์ุจรติ 99.30      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3    ผูเ้รียนมีความกตญัญูกตเวท ี 99.73      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.4    ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และมีจติสาธารณะ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.5     ผู้เรียนประหยดั และรูจ้ักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 99.37      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.6    ผูเ้รียนนยิมไทย เห็นคุณค่าในภมูิปัญญาท้องถิ่น ภูม ิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 99.50      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.7     ผู้เรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 99.95      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.8    ผู้เรียนเป็นพลเมอืงที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.59      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1    ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบเช็ครายชื่อนักเรียน  
 แบบ ปถ.5   
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน  
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2    ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 



๑๔๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 โครงการของหายได้คืน 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3    ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 
 โครงการวันไหว้ครู 
 โครงการวันส าคัญของชาติ 
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4    ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 กิจกรรมจิตสาธารณะ 

    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5    ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 กิจกรรมรีไซเคิล  
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 



๑๔๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6   ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการไหว้ครู  
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
 บันทึกการท าความดี 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7    ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบวิเคราะห์ตนเองของนักเรียน 
 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 กิจกรรม Big Cleaning Day 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.8   ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙ 
 ............................................................................................................................... ..................................... 
 ............................................................................................ ........................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................ ........................................................................ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................................. ....................... 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ 63.32      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2   ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.3   ผู้เรียนมีความภมูใิจในความเป็นไทย และภมูิ
ปัญญาอาเซียน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.4   ผูเ้รียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 99.15      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 90.62      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับนักเรียน ม.3 
           ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2   ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาสาระเพ่ิมเติม 
 บันทึกการเข้าใช้ห้องอาเซียน 
 แบบทดสอบรายวิชาอาเซียนศึกษา  

 ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการสืบสานประเพณีไทย 
 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 
 บันทึกการใช้ตู้คิออส 

           ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 



๑๔๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะ

อาชีพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร ์
 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 
 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ  
 ชุมนุมภาษาอาเซียน 
 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (SBMLD) 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.......................................................................... .................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา ๕ ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕ ดีเยีย่ม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕  
 

 

 

 

 



๑๔๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ........................................................................................................................................................ ............ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ........................................................................................................................................................ ............ 
 ..................................................................................................................... ............................................... 

 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

97.75     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2   ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 99.57      

ตัวบ่งช้ีที่ 11.3   มีความรู้สึกท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.11      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด

รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 โครงการน้ าดื่มดี  
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 โครงการภาษาไทยวันละค า 
 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  



๑๔๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาล 
 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..................................................................................................... . 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3   มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการแนะแนว 
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 โครงการน้ าดื่มดี  
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการสปาสคูล 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 
 

 

 

 



๑๔๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ 98.68      

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2   ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 99.57      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.12      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 



๑๔๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2   ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
 
 

 

 

 



๑๕๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒ 
 ................................................................................................................................ .................................... 
 ............................................................................................. ....................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 13.1   ผูเ้รียนค้นควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง 99.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 13.2   ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 99.16      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.08      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1   ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    รอ่งรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  
 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 บันทึกการใช้ห้องสมุด  
 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  

 



๑๕๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2   ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ........................................................ .................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 

 

 

 

 



๑๕๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  
       เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓ 
 ................................................................................................................................................. ................... 
 .............................................................................................................. ...................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 .............................................................................................................. ...................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
มาตรฐานที่ 14  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 14.1   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 99.05      

ตัวบง่ช้ีที่ 14.2   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อ โรคภยั อุบัตเิหต ุและปัญหาทาง
เพศ 

99.98     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 14.3   ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กลา้
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี  99.40      

ตัวบ่งช้ีที่ 14.4   ผู้เรียนที่มีความรูส้ึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 14.5   ผูเ้รียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.69      

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
 ระเบียนสะสมนักเรียน 
 โครงการอาหารปลอดภัย 
 บันทึกสมรรถภาพของนักเรียน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข............................................................................ .......................... 



๑๕๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 กิจกรรมต้านยาเสพติด 
 โครงการ stop teen mom 
 แบบวัดความเข้าใจทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3   ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    รอ่งรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4   ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ  
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................... ............................................. 
 
 
 
 



๑๕๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.5   ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 

 

 

 



๑๕๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ................................................................. ...................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ................................................................. ...................................................................................................  

 
 
มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 15.1    สถานศึกษาพัฒนาผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น  
อัตลักษณ์ของผูเ้รียน 

100.00     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 15.2   สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ

เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
     
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2   สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 



๑๕๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการน้ าดื่มดี  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.......................................................... ............................................ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๕ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ....................................................................................................................................................................  

 

 

 

 



๑๕๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่
มาตรฐาน 

 ....................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
มาตรฐานที่ 16  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
ของผู้เรียน 

99.84      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคร ู 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.3   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.96      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียน 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  

 



๑๕๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข............................................... ....................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.3   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  
 บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ของชุมชน 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.......................................................................................... .. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ........................................................................................ .... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 

 

 



๑๕๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๖ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ......................................................... ...........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 



๑๖๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 
เป็นส าคัญ 

    ผลการประเมิน  ๙๙.๓๗ โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วยความ
มุ่งม่ัน  เพื่อให้ครูทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา  และความสามารถ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร  ได้แก่  การอบรม  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เช่น มีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบ  วางแผนและการจัดการเรียนที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา  มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต การให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการ
เรียน  รับทราบปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ  เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 
 
มาตรฐานที่ 2    ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนา
ผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและ
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้ และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน 
 ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการ



๑๖๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหาร ควรด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ครู กรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ 

การจัดโครงสร้างงานบริหารการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน การจัดระบบข้อมูลยังต้องปรับปรุงให้สามารถใช้และเป็น
ปัจจุบัน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้ สามารถพัฒนางานต่อไป 
 
 
มาตรฐานที่ 3   สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

    ผลการประเมิน ๙๕.๐๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  
 จุดเด่น    
 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้
ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกเช่นโครงการห้องสมุดโรงเรียน  การสืบค้นข้อมูล ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระค้นคว้าหาความรู้
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น
โครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้    แหล่งเรียนรู้พ้ืนบ้าน ศูนย์การศึกษาสถานประกอบการองค์กรภาครัฐเอกชน
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  เป็นต้น 
 ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถ
สร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักเรียนมากขึ้น  และบริการการใช้เทคโนโลยีให้กับชุมชน   มีการเผยแพร่สู่ชุมชนควรจัดโครงการ กิจกรรม  การ
ใช้แหล่งเรียนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินการแต่ยังขาดการประเมินและการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  
 



๑๖๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีคา่เฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   จุดเด่น   
          สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยการด าเนินงาน โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการสร้างสรรค์สรรค์สัมพันธ์ชุมชน 
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษาควรมีแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง
พัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  
 
 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการด าเนินงาน
โครงการ ศึกษาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือให้ถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาชาติ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการ
ท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
        จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการพัฒนาอบรมครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานหลักสูตร จัดให้มีแผนการนิเทศติดตามก ากับดูแลการใช้
หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
  



๑๖๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีคา่เฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ 
10 ประการ และมีห้องสมุดท่ีทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความพึงพอใจแก่นักเรียนที่มาใช้บริการ 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในบริเวณโรงเรียน และภายในห้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย สะอาดร่มรื่น และมีการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น   
 สถานศึกษามีการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดง
แผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการ
ด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันสถานศึกษามีการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง 
ครอบคลุม ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษารวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากร
ทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้สถานศึกษามีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปีสถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี หลังจาก
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ยังขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบควรส่งเสริมความรู้และพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. รอบท่ี 4 ต่อไป 
 
  



๑๖๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 8    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและร่วมกันด าเนินโครงการ  ระหว่าง
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยการจัดท าแผนงาน / โครงการ  และมีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม
พิเศษตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการศึกษา  วิเคราะห์  และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด  จุดเน้นตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา  ในการจัดท าแผนงาน / โครงการ  และมีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมพิเศษ
ตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9    ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ 

    ผลการประเมิน 9๙.๕๙  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเ รียนด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความตระหนัก  รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย  เช่น    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมกีฬาภายใน  
กิจกรรมน้องพ่ีสวัสดี  กิจกรรม วันส าคัญ  เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
ให้หลากหลายมากขึ้น       
 
 
มาตรฐานที่ 10    ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

    ผลการประเมิน ๙๐.๖๒  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕  ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อย่างเป็นระบบ  ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ครูด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการก าหนดแนวทางและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล  ชัดเจน เป็นระบบ  มีการวัดก่อนเรียน หลังเรียนและระหว่างเรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ด าเนินการสอบระหว่างภาคเรียน  จัดท าโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดให้มีการ



๑๖๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ทดสอบประจ าเดือนทุกกลุ่มสาระ และทุกชั้นเพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้  ในการสอบระดับชาติส่งเสริมให้ มี
การเข้าค่ายวิชาการติวทุกในกลุ่มสาระ มีการสอบเร่งรัดคุณภาพ โดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ  และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ให้หลายหลายเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มากข้ึน และมีการติดตามการน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ 11    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
    ต่ออาชีพสุจริต 

    ผลการประเมิน 9๙.๑๑  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ด้วย
กระบวนการปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีความขยัน อดทน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยให้นักเรียนร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้ปฏิบัติกิจกรรมในสิ่งที่
ตนเองชอบและถนัด อย่างเต็มความสามารถ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและ
เทคโนโลยี  และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมท างานตามเวรสี   เวรประจ าวัน   กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน   
 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ตนสนใจให้มากยิ่งขึ้น และ
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
 
มาตรฐานที่ 12    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ผลการประเมิน 9๙.๑๒  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล โดยจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมที่พัฒนาทักษะการคิด ในกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน การ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
        จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูยกระดับความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด พัฒนานักเรียนให้คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีเหตุผล 
ได้แก่ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาการเพ่ิมมากข้ึนเน้นการคิดวิเคราะห์  ในระดับนอกเหนือที่โรงเรียนจัดขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสะเต็มศึกษา เพ่ิมมากข้ึนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 



๑๖๖ 
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มาตรฐานที่ 13    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง   
     ต่อเนื่อง  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ผลการประเมิน ๙๙.๐๘  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การพูดและการเขียนสื่อสารและพัฒนา
ทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากขึ้น ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
(บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม)  ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียน
สืบค้นค้นมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
             โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและ
แทรกความรู้ในกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน
การฟัง  การดู  การพูดและการเขียนสื่อสารและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากขึ้น เพ่ือน าไปใช้และ
บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนให้มากขึ้น ด้วยการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ 14  มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

     ผลการประเมิน 9๙.๖๙  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ กลางวัน มีการตรวจสอบโภชนาการทางด้านอาหารที่จ าหน่าย
ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของ
นักเรียน ชั้น ม.1 – ม.3  มีการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการบันทึกภาวะโภชนาการของนักเรียน  
มีการวัดสมรรถภาพของนักเรียนมีการสอดแทรกการดูแลรักษาสุขภาพหน้าเสาธง และอบรมในวันศุกร์ของครูเวร
ประจ าวัน มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา และหญิงตั้งครรภ์ในวัย โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร มีการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมโครงการวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันภาษาไทย สันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์  วันแม่
แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีนและวันคริสมาสต์ มีการจัดโครงการกีฬาชากังราวเกมส์ และ
นันทนาการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายของนักเรียน  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุนทรียภาพตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนให้มีอย่างหลากหลาย 
 
  



๑๖๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

    ผลการประเมิน ๑๐๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โดยการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษา 
ก าหนด  ผลลัพธ์การด าเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ ผลการพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษามีแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน แต่ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
มาตรฐานที่ 16    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

    ผลการประเมิน 99.๙๖ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
         ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบ 
การพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่  ๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงและเผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน  ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสารถและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน 
และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 



๑๖๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหารควรมีการตั้งกลุ่มการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารด้วยกัน จัดการศึกษาดูงานระหว่างสถานศึกษาเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ ที่ประสบผลส าเร็จกับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.๑  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท า
ขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที ่3 
และมัธยมศึกษาปีที ่6   
 การประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

  1.  ความสามารถในการสื่อสาร   
  2.  ความสามารถในการคิด   
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
   5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน ๑๑๒ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๐ 
คน โดยจัดการประเมินในวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 
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มัธยมศึกษาปีที ่3/1 38 6.81 ๖๘.๑ 6.03 ๖๐.๓ 7.38 ๗๓.๘ 9.09 ๙๐.๙ 5.06 ๕๐.๖ 34.38 68.76 
มัธยมศึกษาปีที ่3/2 28 6.79 ๖๗.๙ 5.43 ๕๔.๓ 7.57 ๗๕.๗ 8.57 ๘๕.๗ 4.50 ๔๕.๐ 32.86 65.72 
มัธยมศึกษาปีที ่3/3 26 6.43 ๖๔.๓ 5.71 ๕๗.๑ 7.00 ๗๐.๐ 8.57 ๘๕.๗ 4.00 ๔๐.๐ 31.71 63.42 
มัธยมศึกษาปีที ่3/4 16 7.33 ๗๓.๓ 5.33 ๗๓.๓ 6.33 ๖๓.๓ 8.33 ๘๓.๓ 5.00 ๕๐.๐ 32.33 64.66 

รวม ๑๑๒             

คะแนนเฉลี่ย  6.84 68.4 5.625 61.25 7.07 70.7 8.64 86.4 4.64 46.4 32.82 65.64 
 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๘๔   คิดเป็นร้อยละ 68.40 
๒. ความสามารถในการคิด      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.63   คิดเป็นร้อยละ 56.25 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.07   คิดเป็นร้อยละ 70.70 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.64   คิดเป็นร้อยละ 86.40 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.64   คิดเป็นร้อยละ 46.40 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 32.82   คิดเป็นร้อยละ 65.64 

 



๑๗๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผู้

เข
้าส

อบ
(ค

น)
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที ่๖/1 22 7.36 ๗๓.๖๐ 6.64 ๖๖.๔๐ 4.55 ๔๕.๕๕ 8.55 ๘๕.๕๐ 4.55 ๔๕.๕๐ 31.64 63.28 
มัธยมศึกษาปีที ่๖/2 18 7.33 ๗๓.๓๐ 7.00 ๗๐.๐๐ 5.67 ๕๖.๗๐ 8.00 ๘๐.๐๐ 3.67 ๓๖.๗๐ 31.67 63.34 

รวม ๔๐             
คะแนนเฉลี่ย   ๗.๓๕ ๗๓.๕๐ ๖.๘๒ ๖๘.๒๐ ๕.๑๑ ๕๑.๑๐ ๘.๒๘ ๘๒.๘๐ ๔.๑๑ ๔๑.๑๐ ๓๑.๖๖ ๖๓.๓๑ 

 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๗.๓๕   คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕0 
๒. ความสามารถในการคิด      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.82   คิดเป็นร้อยละ 68.20 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.11   คิดเป็นร้อยละ 51.10 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.28  คิดเป็นร้อยละ 82.80 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.11   คิดเป็นร้อยละ 41.10 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 31.66   คิดเป็นร้อยละ 63.31 

 
ข้อเสนอแนะ 
 .................................................................................................................... ................................................ 
แนวทางการพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 
 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินด้านผลผลิต : ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (รอ้ยละของนกัเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีหรือเกรด 3 ขึ้นไป) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย 
มัธยมศึกษาปีที ่1 155 30.28 12.30 72.87 24.50 41.80 83.60 79.50 16.72 
มัธยมศึกษาปีที ่2 108 46.70 11.01 27.31 68.72 81.28 97.36 92.95 31.28 
มัธยมศึกษาปีที ่3 131 50.38 16.03 6.87 25.32 57.06 94.66 45.42 12.21 
มัธยมศึกษาปีที ่4 34 70.59 10.29 36.76 57.35 75.74 94.12 76.47 32.35 
มัธยมศึกษาปีที ่5 36 70.83 19.44 40.28 50.46 86.11 95.83 63.89 34.72 
มัธยมศึกษาปีที ่6 41 86.59 69.51 69.51 65.04 90.24 97.56 70.73 64.63 

รวม 505 355.37 138.60 253.61 291.40 432.23 563.12 428.96 191.92 
ค่าร้อยละเฉลี่ย   59.23 23.10 42.27 48.57 72.04 93.85 71.49 31.99 

 
 
 
 
 
  



๑๗๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๔.๓   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 255๙ 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบนั) 
ปี 255๙ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี 255๘ 

ผลต่าง
คะแนน ๒ 

ป ี
การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร ์

สุข
ศกึษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 41.02 43.83 27.76 22.87 31.61 - - - 33.42 31.38 2.04 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 47.42 33.56 22.21 20.64 29.10 - - - 30.59 - - 

 

 หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปจัจุบันคะแนนเฉลี่ยมผีลต่างลดลงต่ ากว่าปีท่ีผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 
 ๔.๔   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 255๙ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 155 100 64.52 55 35.48 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 108 74 68.52 34 31.48 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 131 101 77.10 30 22.90 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 34 31 91.18 3 8.82 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 36 28 77.78 8 22.22 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 41 39 95.12 2 4.88 - - - - 

รวม 505  
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 73.86 79.04 26.14 20.96 - - - - 

  
 
 
 
 ๔.๕   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 255๙ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 155 92 59.35 45 29.03 18 11.61 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 108 81 75.00 21 19.44 6 5.56 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 131 88 67.18 23 17.56 20 15.27 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 34 12 35.29 13 38.24 9 26.47 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 36 23 63.89 8 22.22 5 13.89 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 41 31 75.61 4 9.76 6 14.63 0 0 

รวม 505              
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 327 62.72 114 22.71 64 14.57 0 0 

  



๑๗๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๔.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 255๙ 
 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 155 155 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 108 108 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 131 131 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 34 34 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 36 36 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 41 41 100 0 0 

รวม 505 505 100 0 0 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ 100 0 0 
 



๑๗๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
1) ควรก าหนดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง จัดหาครูผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ และ    

ความต้องการของสถานศึกษา 
2)  ควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามและประเมินผลของการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

3)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูมีความรู้ในด้านวิทยาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่   
     มีประสิทธิภาพ 
4)  ควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 
ด้านกระบวนการทางการศึกษา 

1)  ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
2)   ครูผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
ด้านผลผลิตทางการศึกษา 

1)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ผลงานเช่น จัดกิจกรรม / โครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการคิด การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

3)  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เละจัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ 

 
 
 
 
 



๑๗๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. พัฒนาหลักสูตร 
2. การเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
4. ส่งเสริมสุขภาพ  
5. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเต็มที่ 

2.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว      
มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและโรงเรียน 

3.  นักเรียน  มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
4.  ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การสนับสนุน 
5.  มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๑. ……………………………-…………….…. 
 

…………………………………-……..………………………………………………………. 
………………………………………….……………………………………………………….. 

ฯลฯ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



๑๗๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
       ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

 
1) ด้านคุณภาพนักเรียน 

จุด เด่น  ผู้ เ รี ยนมีสุ ขภาวะที่ ดี และมี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

จุดอ่อน 
  

จุดที่ควรพัฒนา  คือทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ   

2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ าที่ อย่ า งมีประสิ ทธิภาพและ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผล  สถานศึ กษามี ก ารจั ดหลั กสู ต ร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรปรับปรุง

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

 

3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาและผู้
ที่เก่ียวข้องได้ 
    
    

 
จุดที่ควรพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้เรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด 

4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น  สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น ที่ก าหนดและสอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                
 

 
จุดที่ควรพัฒนา  การรายงานผลการด าเนิน

ตามโครงการ 

  



๑๗๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

1. สภาพชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยโรงเรียนพอควร ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
สภาพจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี เช่น เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร โรงพยาบาลก าแพงเพชร  กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น 
3. ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการช่วยเหลือดูแล
จากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ส่งผลให้การ
บริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น 
4. ระบบการบริหารราชการ โรงเรียนมีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 

อุปสรรค 

1. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ส่งผลให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษายังต่ า 
2. สภาพครอบครัวของนักเรียน ประมาณร้อยละ ๗๘ 
ครอบครัวแตกแยก ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ปู่ย่า ตายาย 
ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
3. ประชาชนในเขตบริการยังไม่ค่อยตื่นตัวทางการศึกษา 
ส่งผลให้ยังไม่ค่อยช่วยเหลือ สนับสนุนเท่าที่ควร 
4. ค่านิยมของผู้ปกครองในเขตบริการ ให้เด็กไปเรียน
นอกพื้นที่ ส่งผลให้ยังมีเด็กส่วนหนึ่งไปเรียนที่อ่ืนอยู่มาก
พอสมควร 
 

 
 

 

       ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลและหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

 ๑)  โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 ๒)  โครงการน้ าดื่มดี (DEE) 
 ๓)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1)  ส่งเสริมศักยภาพครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2)  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
            ๔)  สร้างและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนไป
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด 
 5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดับชั้น 
 ๖)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลย ี
            



๑๗๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ความต้องการและช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดด้านบริหารจัดการ  ควรได้รับการสนับสนุน 
ด้านบุคลากร ด้านการสอนที่ขาดแคลน ดังนี้  กลุ่มสาระภาษาไทย และบุคลากรสนับสนุนการสอน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การสอนของครู 
 ด้นอาคารสถานที่  ควรได้รับการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
อาคารเรียน เนื่องจากอาคารและสถานที่ ยังไม่เพียงพอ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวปไซต์  

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
 



๑๗๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

(จัดท าข้อมูลจนครบทุกระดับชั้น ข้อมูลรายวิชาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 163 0 0 6 8 21 22 23 83 128 78.53 
2. คณิตศาสตร์ 163 12 15 24 53 25 21 11 2 34 20.86 
3. วิทยาศาสตร์ 163 11 14 3 21 45 55 7 7 69 42.33 
4. สังคมศึกษา ฯ 163 0 0 12 12 11 13 14 101 128 78.53 
๕. ประวัติศาสตร์ 163 0 0 0 0 15 15 12 121 148 90.80 
๖. ศาสนาและจริยธรรม 163 0 0 0 0 0 12 100 51 151 92.64 
๗. สุขศึกษา 163 0 0 0 0 0 0 23 140 163 100.00 
๘. พลศึกษา 163 0 0 0 0 0 11 11 141 163 100.00 
๙. ศิลปะ 163 0 0 0 0 0 1 56 106 163 100.00 
๑๐. การงานอาชีพฯ 163 0 0 0 0 0 3 10 150 163 100.00 
11. ภาษาต่างประเทศ 163 26 25 33 22 12 21 19 5 45 27.61 
 รายวิชาเพิ่มเติม                       
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 163 21 45 12 24 42 12 5 2 19 11.66 
13. หน้าท่ีพลเมือง 163 0 0 0 0 0 0 0 163 163 100.00 
14. คอมพิวเตอร์ 163 0 0 13 25 34 46 25 20 91 55.83 
15. ภาษาจีน 163 6 15 35 47 15 12 11 22 45 27.61 

16. สนทนาภาษาอังกฤษ 163 5 15 16 56 9 23 24 15 62 38.04 

รวม 2608 81 129 154 268 229 267 351 1129 1747 66.99 

ร้อยละ 100 3.11 4.95 5.90 10.28 8.78 10.24 13.46 43.29 66.99 66.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 163 0 0 8 8 21 20 23 83 126 77.30 
2. คณิตศาสตร์ 163 13 14 24 53 25 21 11 2 34 20.86 
3. วิทยาศาสตร์ 163 14 12 3 21 43 53 7 10 70 42.94 
4. สังคมศึกษา 163 0 0 12 12 11 13 14 101 128 78.53 
5. ประวัติศาสตร์ 163 0 0 0 0 14 16 12 121 149 91.41 
6. ศาสนาและจริยธรรม 163 0 0 0 0 1 11 100 51 151 92.64 
7. สุขศึกษา 163 0 0 0 0 4 4 23 132 159 97.55 
8. พลศึกษา 163 0 0 0 1 2 6 13 141 160 98.16 
9. ศิลปะ 163 0 0 0 0 0 1 56 106 163 100.00 
10. การงาน 163 0 0 0 0 0 3 10 150 163 100.00 
11. ภาษาอังกฤษ 163 26 25 33 22 12 21 19 5 45 27.61 

รายวิชาเพิ่มเติม                       
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 163 21 45 12 24 42 12 5 2 19 11.66 
13. หน้าท่ีพลเมือง 163 0 0 0 0 0 0 0 163 163 100.00 
14. คอมพิวเตอร์ 163 0 0 13 25 34 46 25 20 91 55.83 
15. ภาษาจีน 163 6 15 35 47 15 12 11 22 45 27.61 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 163 5 15 16 56 9 23 24 15 62 38.04 

รวม 2608 85 126 156 269 233 262 353 1124 1739 66.68 
ร้อยละ 100 3.26 4.83 5.98 10.31 8.93 10.05 13.54 43.10 66.68 66.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 141 0 0 6 8 21 20 23 63 106 75.18 
2. คณิตศาสตร์ 141 13 14 3 53 24 21 11 2 34 24.11 
3. วิทยาศาสตร์ 141 5 1 1 20 42 53 7 12 72 51.06 
4. สังคมศึกษา 141 0 0 10 6 11 13 11 90 114 80.85 
5. ประวัติศาสตร์ 141 0 0 11 4 18 16 12 80 108 76.60 
6. ศาสนาและจริยธรรม 141 0 0 10 10 1 2 88 30 118 83.69 
7. สุขศึกษา 141 0 0 0 0 4 4 12 121 137 97.16 
8. พลศึกษา 141 0 0 0 2 2 3 13 121 137 97.16 
9. ศิลปะ 141 0 0 0 0 1 1 51 88 140 99.29 
10. การงาน 141 0 0 25 24 45 2 10 35 47 33.33 
11. ต่างประเทศ 141 0 0 4 22 12 45 21 37 103 73.05 

รายวิชาเพิ่มเติม                       
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 141 12 45 12 12 42 12 5 1 18 12.77 
13.หน้าที่พลเมือง 141 0 0 0 0 0 0 0 141 141 100.00 
14. คอมพิวเตอร์ 141 0 0 0 25 34 46 25 11 82 58.16 
15.ภาษาจีน  141 0 15 13 47 15 12 11 28 51 36.17 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 141 0 0 18 56 12 23 14 18 55 39.01 

รวม 2256 30 75 113 289 284 273 314 878 1465 64.94 
ร้อยละ 100 1.15 2.88 4.33 11.08 10.89 10.47 12.04 33.67 56.17 56.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 141 0 0 6 8 21 20 23 63 106 75.18 
2. คณิตศาสตร์ 141 11 16 3 53 24 21 11 2 34 24.11 
3. วิทยาศาสตร์ 141 5 1 1 20 42 53 7 12 72 51.06 
4. สังคมศึกษา 141 0 0 8 6 11 13 10 93 116 82.27 
5. ประวัติศาสตร์ 141 0 0 11 4 18 16 12 80 108 76.60 
6. ศาสนาและจริยธรรม 141 0 0 11 10 1 5 84 30 114 80.85 
7. สุขศึกษา 141 0 0 0 0 4 4 12 121 137 97.16 
8.พลศึกษา 141 0 0 0 2 2 3 13 121 137 97.16 
9. ศิลปะ 141 0 0 0 0 1 1 50 89 140 99.29 
10. การงาน 141 0 0 25 24 45 2 10 35 47 33.33 
11. ต่างประเทศ 141 0 0 0 22 12 45 25 37 107 75.89 

รายวิชาเพิ่มเติม                       
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 141 10 45 12 13 42 12 6 1 19 13.48 
13. หน้าท่ีพลเมือง 141 0 0 0 0 0 0 0 141 141 100.00 
14. คอมพิวเตอร์ 141 0 0 0 25 34 46 25 11 82 58.16 
15. ภาษาจีน 141 0 15 13 47 15 12 11 28 51 36.17 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 141 0 0 18 56 12 23 14 18 55 39.01 

รวม 2256 26 77 108 290 284 276 313 882 1471 65.20 
ร้อยละ 100 1.00 2.95 4.14 11.12 10.89 10.58 12.00 33.82 56.40 56.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 181 0 0 6 8 61 20 23 63 106 58.56 
2. คณิตศาสตร์ 181 11 16 3 53 24 61 11 2 74 40.88 
3. วิทยาศาสตร์ 181 5 1 15 46 42 53 7 12 72 39.78 
4. สังคมศึกษา 181 0 0 18 36 11 13 10 93 116 64.09 
5. ประวัติศาสตร์ 181 0 0 21 14 28 26 12 80 118 65.19 
6. ศาสนาและจริยธรรม 181 0 0 11 10 1 45 84 30 114 62.98 
7. สุขศึกษา 181 0 0 0 0 44 4 12 121 137 75.69 
8. พลศึกษา 181 0 0 0 2 2 43 13 121 177 97.79 
9. ศิลปะ 181 0 0 0 0 1 41 50 89 180 99.45 
10. การงาน 181 0 0 25 24 45 42 10 35 87 48.07 
๑๑. ภาษาอังกฤษ 181 0 0 0 52 22 45 25 37 107 59.12 

รายวิชาเพิ่มเติม                       
1๒. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 181 10 45 12 13 42 12 46 1 59 32.60 
13. หน้าที่พลเมือง 181 0 0 0 0 21 0 19 141 160 88.40 
14. คอมพิวเตอร์ 181 0 0 0 46 34 46 25 30 101 55.80 
15. ภาษาจีน 181 0 5 13 47 15 34 39 28 101 55.80 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 181 0 0 18 56 18 23 41 25 89 49.17 

รวม 2896 26 67 142 407 411 508 427 908 1843 63.64 
ร้อยละ 100 1.00 2.57 5.44 15.61 15.76 19.48 16.37 34.82 70.67 70.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 181 0 0 6 10 61 16 25 63 104 57.46 
2. คณิตศาสตร์ 181 11 16 3 53 24 61 11 2 74 40.88 
3. วิทยาศาสตร์ 181 5 1 15 46 42 53 7 12 72 39.78 
4. สังคมศึกษา 181 0 0 18 36 11 13 10 93 116 64.09 
5. ประวัติศาสตร์ 181 0 0 21 14 28 26 12 80 118 65.19 
6. ศาสนาและจริยธรรม 181 0 0 8 9 1 47 84 32 116 64.09 
7. สุขศึกษา 181 0 0 0 0 43 6 14 118 138 76.24 
8.พลศึกษา 181 0 0 0 14 15 35 34 83 152 83.98 
9. ศิลปะ 181 0 0 0 0 1 41 50 89 180 99.45 
10. การงาน 181 0 0 26 24 45 41 10 35 86 47.51 
11.ต่างประเทศ 181 0 0 0 52 22 45 25 37 107 59.12 

รายวิชาเพิ่มเติม                       
๑๒. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 181 10 45 12 13 42 12 46 1 59 32.60 
๑๓. หน้าที่พลเมือง 181 0 0 0 0 21 0 19 141 160 88.40 
๑๔. คอมพิวเตอร์ 181 0 0 0 46 34 46 25 30 101 55.80 
๑๕.ภาษจีน 181 0 5 21 47 15 34 31 28 93 51.38 
๑๖. สนทนาภาษาอังกฤษ 181 0 0 17 56 18 23 42 25 90 49.72 

รวม 2896 26 67 147 420 423 499 445 869 1813 62.60 
ร้อยละ 100 1.00 2.57 5.64 16.10 16.22 19.13 17.06 33.32 69.52 69.52 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 18 0 0 0 2 4 7 4 1 12 66.67 
2. คณิตศาสตร์ 18 0 2 2 8 4 1 0 1 2 11.11 
3. เคมีพื้นฐาน 18 0 0 0 0 2 10 3 3 16 88.89 
4. สังคมศึกษา 18 0 3 3 4 3 2 1 2 5 27.78 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 8 10 18 100 
6. ดนตรี 18 0 2 1 2 3 3 3 4 10 55.56 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 0 0 0 0 0 13 5 0 18 100 
8. ภาษาอังกฤษ 18 0 0 3 1 2 5 2 5 12 66.67 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่1 

9. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 18 0 2 4 5 4 1 1 1 3 16.67 
10. แรงและการเคลื่อนที ่ 18 0 3 0 6 3 2 2 2 6 33.33 
11. อะตอมและตารางธาต ุ 18 0 0 0 0 0 12 2 4 18 100 
12. สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต 18 0 0 0 7 7 3 1 0 4 22.22 
13. การเขียนโปรแกรม 18 0 0 1 1 9 4 3 0 7 38.89 
14. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 18 0 1 1 2 3 4 3 1 11 61.11 

รวม 252 0 13 15 38 44 70 38 34 142  
ร้อยละ 177.46 0 9.15 10.56 26.76 30.99 49.30 26.76 23.94 100  

 
  



๑๘๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพื้นฐาน  
1. ภาษาไทย 21 0 2 10 5 4 0 0 0 0 0 
2. คณิตศาสตร์ 21 1 6 8 6 0 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 21 0 2 8 4 6 1 0 0 1 4.762 
4. สังคมศึกษา 21 2 8 6 2 2 0 1 0 1 4.762 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 21 0 0 0 2 7 5 6 1 12 57.14 
6. ดนตรี 21 0 2 9 3 0 3 2 2 7 33.33 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 21 0 0 0 0 3 8 1 0 9 42.86 
8. ภาษาอังกฤษ 21 0 16 3 2 0 0 0 0 0 0 
 (สายศิลป์ทั่วไป) ภาคเรยีนที่ 1 
9. วรรณกรรมสร้างสรรค์ 21 0 3 0 0 4 0 4 10 14 66.67 
10. อาเซียน 21 0 0 1 5 7 8 0 0 8 38.1 
11. ฟุตบอล 7 คน 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 100 
12. นาฏศิลป์ตะวันออก 21 0 0 0 0 0 8 5 0 13 61.9 
13. การเขียนโปรแกรม 21 0 3 0 0 4 0 4 10 14 66.67 
14. อาชีพทอ้งถิ่น 21 0 0 0 2 7 7 4 0 11 52.38 
15. อังกฤษสารสนเทศ 21 5 6 6 2 2 0 0 0 0 0 
16. อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 21 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 21 2 9 4 3 2 0 1 0 1 4.762 

รวม 357 20 63 60 36 48 40 28 44 112  
ร้อยละ 100 5.60 17.65 16.81 10.08 13.45 11.20 7.84 12.32 31.37  

 
 
 
 

  



๑๘๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 18 0 0 0 1 2 4 7 4 15 83.33 
2. คณิตศาสตร์ 18 0 0 1 3 8 2 3 1 6 33.33 
3. โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 18 0 0 0 0 0 0 11 7 18 100 
4. สังคมศึกษา 18 0 0 1 3 4 5 3 2 10 55.56 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 7 11 18 100 
6. นาฎศิลป ์ 18 0 0 0 0 0 0 5 13 18 100 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 0 0 0 0 0 2 6 10 18 100 
8. ภาษาอังกฤษ 18 0 1 1 2 3 7 3 1 11 61.11 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

9. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 18 0 0 0 3 5 5 2 3 10 55.56 
10 พลังงานโมเมนตัมและสมดุล 18 0 0 3 8 4 1 1 1 3 16.67 
11 ปริมาณสารสัมพันธ์ 18 0 0 0 0 1 7 5 5 17 94.44 
12 รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 18 0 2 3 3 4 5 1 0 6 33.33 
13 การใช้โปรแกรมกราฟิก 18 0 0 0 0 1 0 7 10 17 94.44 
14 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  18 0 1 0 2 4 6 4 1 11 61.11 

รวม 252 0 4 9 25 36 44 65 69 178 70.63 
ร้อยละ 100 0 1.59 3.57 9.92 14.29 17.46 25.79 27.38 70.63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ (สายศิลป์-ภาษา) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 21 2 1 1 7 8 2 0 0 2 9.52 
2. คณิตศาสตร์ 21 3 4 5 7 2 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 21 0 3 1 4 3 6 2 2 10 47.62 
4. สังคมศึกษา 21 2 4 6 7 0 2 0 0 2 9.52 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 21 0 0 0 0 0 0 12 9 21 100 
6. นาฎศิลป ์ 21 0 0 0 0 6 9 6 0 15 71.43 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 21 0 0 0 0 0 21 0 0 21 100 
8. ภาษาอังกฤษ 21 0 10 1 6 3 1 0 0 1 4.76 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

9 พูดดีมีสาระ 21 3 2 1 3 2 4 1 5 10 47.62 
10 อาเซียน2 20 0 0 1 2 6 6 4 1 11 55.00 
11ฟุตบอล 7 คน 2 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 100 
12 งานเขียนการ์ตูน 21 0 0 0 0 0 14 7 0 21 100 
13 การใช้โปรแกรมกราฟิก 19 0 0 3 0 3 6 4 3 13 68.42 
14 งานไม้ดัดไม้แคระ 21 0 0 0 0 0 18 3 0 21 100 
15.อังกฤษสารสนเทศ 21 0 0 0 0 0 14 7 0 21 100 
16.อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 19 0 0 3 0 3 6 4 3 13 68.42 
17.ภาษาจีนเบื้องต้น 21 0 0 0 0 0 18 3 0 21 100 

รวม 352 10 24 22 36 36 127 53 44 224  
ร้อยละ 100 2.84 6.82 6.25 10.23 10.23 36.08 15.06 12.50 63.64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ (สายวิทย์-คณิต) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 3 9 10 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 7 2 5 4 2 1 1 4 18.18 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 0 2 6 7 5 2 14 63.63 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 0 2 20 0 0 20 90.90 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 12 7 3 0 10 45.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 0 0 6 5 11 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 0 0 0 0 2 2 7 11 20 90.90 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 0 3 6 5 6 1 1 8 36.36 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๑ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 3 5 5 5 1 2 0 1 3 13.63 
11. แม่เหล็กไฟฟา้ 22 0 4 5 4 6 2 1 0 3 13.63 
12. อัตราสมดุล กรดเบส 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
13. การด ารงชีวิตของพืช 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 2 0 9 11 20 90.90 
15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 

รวม 352 3 16 15 24 42 71 61 120 252 71.59 
ร้อยละ 100 0.85 4.55 4.26 6.82 11.93 20.17 17.33 34.09 71.59  

 



๑๙๐ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 1 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 4 5 6 5 2 0 7 31.82 
2. คณิตศาสตร์ 22 12 3 2 2 2 1 0 0 1 4.54 
3. วิทยาศาสตร์ 22 0 0 0 1 4 7 10 0 17 77.27 
4. สังคมศึกษา 22 0 1 3 1 4 7 0 0 7 31.81 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 1 0 14 1 0 0 1 4.54 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 1 0 0 1 0 0 20 20 90.90 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 1 1 2 2 16 20 90.90 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 2 1 5 4 3 5 2 0 7 31.81 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 6 4 9 1 0 0 1 4.54 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๑ 

10. สร้างสรรค์งานเขียน  22 0 1 2 1 3 3 3 7 13 59.09 
11. อาเซียน  22 1 2 2 5 9 3 0 0 3 13.63 
12. หน้าที่พลเมือง 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
13. ปฎิบัตกิารดนตรีสากล 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
14. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 

รวม 374 27 15 31 40 62 85 43 57 185 49.47 
ร้อยละ 100 7.22 4.01 8.29 10.70 16.58 22.73 11.50 15.24 49.47  

 



๑๙๑ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 2 (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 5 11 6 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 0 0 2 15 5 0 0 5 22.73 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 1 7 5 6 2 1 9 40.91 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 1 2 9 7 3 19 86.36 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 1 5 9 7 21 95.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ดนตรี 22 0 0 0 0 0 0 3 19 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 0 0 0 0 0 2 3 17 22 100 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 8 8 3 1 0 0 1 4.55 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 0 0 0 1 13 6 2 0 8 36.36 
11. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 22 0 0 2 9 10 0 0 1 1 4.55 
12. ไฟฟ้าเคมี 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
13. พันธุกรรม 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 0 0 10 12 22 100 
15. การตัดต่อวีดีโอ 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 

รวม 352 0 2 11 28 49 45 71 146 262 74.43 
ร้อยละ 100 0 0.57 3.13 7.95 13.92 12.78 20.17 41.48 74.43  

 



๑๙๒ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 2 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 20 2 0 0 1 3 9 2 3 14 70.00 
2. คณิตศาสตร์ 11 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 20 1 1 0 0 0 0 3 15 18 90.00 
4. สังคมศึกษา 16 0 1 1 3 5 4 2 0 6 37.50 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 20 2 0 2 6 5 4 1 0 5 25.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0 2 0 0 0 0 0 18 18 90.00 
7. ดนตรี 20 1 4 1 1 1 1 5 6 12 60.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0 0 0 1 5 9 5 0 14 70.00 
9. ภาษาอังกฤษ 20 1 0 5 10 3 1 0 0 1 5.00 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

10. วรรณกรรมพื้นบ้าน  19 0 0 1 0 3 5 7 3 15 78.95 
11. รอบรู้เรื่องกฎหมาย  20 2 1 2 3 4 4 2 2 8 40.00 
12. หน้าที่พลเมือง 20 1 2 1 3 2 7 4 0 11 55.00 
13. โครงงานทัศนศิลป์ 20 1 0 0 0 0 10 9 0 19 95.00 
14. การตัดต่อวีดีโอ 20 1 0 0 4 0 6 4 5 15 75.00 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 20 1 3 7 5 3 0 1 0 1 5.00 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 1 12 4 3 0 0 0 0 0 0 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 20 2 0 0 0 2 7 3 6 16 80.00 

รวม 326 16 26 25 44 42 67 48 58 173 53.07 
ร้อยละ 100 4.91 7.98 7.67 13.50 12.88 20.55 14.72 17.79 53.07  

 
  



๑๙๓ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 3 9 10 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 7 2 5 4 2 1 1 4 18.18 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 0 2 6 7 5 2 14 63.63 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 0 2 20 0 0 20 90.90 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 12 7 3 0 10 45.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 0 0 6 5 11 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 0 0 0 0 2 2 7 11 20 90.90 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 0 3 6 5 6 1 1 8 36.36 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๑ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 3 5 5 5 1 2 0 1 3 13.63 
11. แม่เหล็กไฟฟา้ 22 0 4 5 4 6 2 1 0 3 13.63 
12. อัตราสมดุล กรดเบส 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
13. การด ารงชีวิตของพืช 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 2 0 9 11 20 90.90 
15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 

รวม 352 3 16 15 24 42 71 61 120 252 71.59 
ร้อยละ 100 0.85 4.55 4.26 6.82 11.93 20.17 17.33 34.09 71.59  

 



๑๙๔ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 1 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 4 5 6 5 2 0 7 31.82 
2. คณิตศาสตร์ 22 12 3 2 2 2 1 0 0 1 4.54 
3. วิทยาศาสตร์ 22 0 0 0 1 4 7 10 0 17 77.27 
4. สังคมศึกษา 22 0 1 3 1 4 7 0 0 7 31.81 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 1 0 14 1 0 0 1 4.54 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 1 0 0 1 0 0 20 20 90.90 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 1 1 2 2 16 20 90.90 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 2 1 5 4 3 5 2 0 7 31.81 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 6 4 9 1 0 0 1 4.54 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๑ 

10. สร้างสรรค์งานเขียน  22 0 1 2 1 3 3 3 7 13 59.09 
11. อาเซียน  22 1 2 2 5 9 3 0 0 3 13.63 
12. หน้าที่พลเมือง 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
13. ปฎิบัตกิารดนตรีสากล 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
14. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 

รวม 374 27 15 31 40 62 85 43 57 185 49.47 
ร้อยละ 100 7.22 4.01 8.29 10.70 16.58 22.73 11.50 15.24 49.47  

 



๑๙๕ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 2 (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 5 11 6 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 0 0 2 15 5 0 0 5 22.73 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 1 7 5 6 2 1 9 40.91 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 1 2 9 7 3 19 86.36 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 1 5 9 7 21 95.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ดนตรี 22 0 0 0 0 0 0 3 19 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 0 0 0 0 0 2 3 17 22 100 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 8 8 3 1 0 0 1 4.55 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 0 0 0 1 13 6 2 0 8 36.36 
11. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 22 0 0 2 9 10 0 0 1 1 4.55 
12. ไฟฟ้าเคมี 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
13. พันธุกรรม 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 0 0 10 12 22 100 
15. การตัดต่อวีดีโอ 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 

รวม 352 0 2 11 28 49 45 71 146 262 74.43 
ร้อยละ 100 0 0.57 3.13 7.95 13.92 12.78 20.17 41.48 74.43  

 



๑๙๖ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 2 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 20 2 0 0 1 3 9 2 3 14 70.00 
2. คณิตศาสตร์ 11 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 20 1 1 0 0 0 0 3 15 18 90.00 
4. สังคมศึกษา 16 0 1 1 3 5 4 2 0 6 37.50 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 20 2 0 2 6 5 4 1 0 5 25.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0 2 0 0 0 0 0 18 18 90.00 
7. ดนตรี 20 1 4 1 1 1 1 5 6 12 60.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0 0 0 1 5 9 5 0 14 70.00 
9. ภาษาอังกฤษ 20 1 0 5 10 3 1 0 0 1 5.00 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที ่๒ 

10. วรรณกรรมพื้นบ้าน  19 0 0 1 0 3 5 7 3 15 78.95 
11. รอบรู้เรื่องกฎหมาย  20 2 1 2 3 4 4 2 2 8 40.00 
12. หน้าที่พลเมือง 20 1 2 1 3 2 7 4 0 11 55.00 
13. โครงงานทัศนศิลป์ 20 1 0 0 0 0 10 9 0 19 95.00 
14. การตัดต่อวีดีโอ 20 1 0 0 4 0 6 4 5 15 75.00 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 20 1 3 7 5 3 0 1 0 1 5.00 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 1 12 4 3 0 0 0 0 0 0 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 20 2 0 0 0 2 7 3 6 16 80.00 

รวม 326 16 26 25 44 42 67 48 58 173 53.07 
ร้อยละ 100 4.91 7.98 7.67 13.50 12.88 20.55 14.72 17.79 53.07  

 
 



๑๙๗ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
  นางสาวสุชีลา  อภัยราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นายศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ       ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางอังคณา   พ่ึงพัก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นายสุทธิ   มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางนาตยา ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๖. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๗. นางกรวิพา ส าโรง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๘. นายฉัตรชัย ทองจรัส ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๙. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๐. นางทัตฌา ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๑. นายรณชัย บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๒. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๓. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๔. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๕. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๖. นางสาวละเอียด บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๗. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๘. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๙. นางสาวอรนุช เพียลาด ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๐. นายวัชโรทร ทิมแหง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๑. นายคณวรา สิละบุตร ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๒. นายอรรณพ บ่อน้อย ครู  
๒๓. นายเอนก นันทรากร ครู  
๒๔. นางเพชรดา แนบเนียน คร ู
๒๕. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ คร ู
๒๖. ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วยคร ู
๒๗. นางจุฑารัตน์ ศรีค า ผู้ช่วยคร ู
๒๘. นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก ผู้ช่วยคร ู

๒๙. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ช่วยคร ู



๑๙๘ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผู้จัดท าเอกสาร 
๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 


